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F o r t a l e.

Ordsprog og Gnomer have hós alle Folkefœrd

vœret en iblandt de f0rste Grene af Kundskab
og Lœrdom. Den hellige Skrift indeholder en

Mœngde af dcm, ligcsom det er bckjcndt, at de

psterlandske Folkeslœgter fortrinligen have yndet

Sœdelœren under denne Indklœdning. I Grœ-
kernes og Rommemes Skrifter findes de ligeledes

adspredte. Erasmus fra Rotterdam har i sin Tid
samlet mange af dem, og udgivet dem i et eget

Skrift.

Vore nordiske Forfœdre have ligeledes vœret

rneget rige paa Ordsprog og Mundheld, der

zre nedarvede til Efterslœgten. I den poetiske

Edda forekomme mange, isœr i dct saakaldte

Háfatnál (Höjsangen)
P

der nœsten helt igjennem

bestaar af Ordsprog, Gnomer, kl0gtige Ind-

fald og sindrige Leveregler. Ligeledes findes

de indstr0ede nœsten overalt i Sagaerne eller de
islandske Historier. Peder Syv har gjort sig

berömt ved sin vidtl0ftige Samling af danske
Ordsprog, Mundheld og deslige, af hvilke Pro-
fessor Nyerup har uds0gt nogle, ordnet dem i

(1*)
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visse Ilovedklasser efter Meningen, og i Aoret

1807 udgivct dem undcr Tittel: Peder Syvskjær-

nefulde Ordsprog. Det nuvœrende islandske

Sprog ejer en Mœngde Ordsprog, Mundheld og

fyndige Leveregler. Maaskje tör man uden

Overdrivelse antage, at ej mange Sprog kunne

opviseforholdsmœssigenflere eller fyndigere, end

det islandske. De ere vist ikke alle oprundne

af cn nordisk Rod$ mange ere kjendeligen laante

fra Grœkerne og Rommernc; andre cre i den He-

nere Tid indflydte fra det Danske og fra andre

Kilder , samt indlemmede mellem de islandske.

I Island have Ordsprog vœret i rhegen Ag-

telse, og fortjene med Rctte at vœre det. De

udgöre der cndnu (hvilket vel og er Tdfœldet

i andre Lande) en Dcl af Menigmands Sœde-

lœre og Leveklogskab. Almuen ynder dem

fortrinligen , fordi de ere et Arvcgods fra For-

fœdrcne P
og fordi de, som Produktcf af Vid

og Skarpsindighed ,
give et passeligt kasuistisk

Stof til Eftertanke. Gejstlige Talere i Island,

hvoriblandt Biskop J. Vidalin i sin fortrœjfelige

Huspostil^ have, maaskje for at lempe sig efter

den almindelige Smag og Tœnkemaade, brugt

dem hyppigen > enten som Grundlag for en Del

af sit Forcdrag, eller som et Middel til at

bindc de foredragne Lœrdomme desto fastere i

Erindringen. Ved Behandling af Rettergangs-

Sagcr have de forhen ogsaa vœrct meget i Brug.

Men her synes de mindrc at h0re hjcmme, end
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i det didaktiske Foredrag , naar de bruges deri

med Smag og Skönsomhed. Foruden denne prctk-

tiske Nytte, have Ordsprog en anden, sorn for

Granskeren og Historieskriveren ej er uvigtig*

De cre nemlig et vigtigt Bidrag til Kidturens

og Sœderncs Historie. De vise ligesom Kœrnen

of hvad en Natsion har tœnkt, saint den Grad
af Indsigt og Klogskab P dcr har ledet den i de

°jfentlige og huslige Syslcr. Det er dcrfor ej at

undre over, at denne Almue-Filosofi (philoso-

phia popularis) til alle Tider har tildraget sig

rncgen Opmœrksomhed $ at flere, tildels ved

Lœrdom og Kundskab udmœrkedeP
Mœnd have

vœret sysselsatte med at samle og ordne dem.

Nogle af den senere Tids Digtere i Island

have indflcttet dem i Rim og Pocsier. Saaledes

har en vis John Halfdansen forfattet et Lœre-

digt, kaldet Orðskviðaklasi (Ordsprog-Samling)
?
-

og en vis Sk. Thorbergsen et andet, kaldet Klas-

barði, der skal indeholde over 600 Ordsprog og

dcslige Talemaader. Presten Gudmund Erlendseii

har i sine Digte efter Æsops Fábler og over

andre Materier anvendt en Mœngde af dem,
som Slutningsrim , der har Hensyn til det i

hver Strofe omhandlede Æmne. Den ypperlige

Digter Gudm. Bergthorsen har ligeledcs i sine

historiske ogromantiske Digte indstr0et mangeaf
dcm. Det samme er Tilfœldct med B. Johnsen

paa Skardsaa i hans Poesicr
,
og med mange

flcre. De Mœnd, der have arbajdet paa P
pro-
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saish at samle islandske Ordsprog ere fornem-

meligen disse: Hannes Thorlejfsen, en lœrd

Mand
y der skal have vœret bestemt til, at ansœt-

tes som kongelig Antikvar, men druknede 9 Aa-

ret 1682, ved Skibets Forlis paa Rejsenfra Is-

land til IÍ0benhavn, Gudmund Olafsen, ansat

som Antikvar i Sverrig, skál ligeledes have

samlet mange Ordsprog, d0de 1695. Prest Ey-

olf Johnsen af Völlum i Svarfadardal, paa den

nordlige Kant af Island, f0dt 1670 , d0d ±745.

Olaf Gunnl0gsen fra Svefneyum, Lavmand Eg-

gert Olafsens Fader , levede i det forrige Aar-

hundrede. Student John Olafsen den œldre fra
Grunnaviky paa den vestlige Kant af Island,

f0dt 1705 og d0d i en höj Alderdom i K0-

benliavn. Rektor ved Latinskolen paa Holum,

Mag. Halfdan Ejnarsen^ f0dt 1732, d0d ±785.

John Arnesen, forhen 0konomus ved Bispe-

stolen paa Holum, d0d omtrent ved Enden af
sidstafvigte Sekulum. Mange andre, dels navn-

givne, dels unavngivne Mœnd have efterladt sig

större eller mindre Samlinger. ') Nogle enkélte

deraf findes i den arna-magnœanske Manuskript-

Samling i K0benhavn, men de ere nœppe af stor

Betydcnhed, fordi de bedste og fuldstœndigste

*) Om nogle af dc ovcnnœvntc Mccnd han dct nœrmcrc

eftcrses i Halfd. Einari Histor. Liter. Island. S. I3f

14, 38, 80 og 140. Finn. Johann. Histor. Island.

ccclcsiast. Tom. 3. S. 565, 578, 580, 581 og 583, og
del almind, LUerat. Lexikon af Nycrup og KrafL
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ere forfattede noget för og efter Mittén áf det

SLdstafvigte Aarhundrede.

Den Samling af islandske Ordsprog
;
som

nu forelœgges Publikum, ér ordnet og bear-

bejdet efter:

1. Forsljellige Samlinger af uangivne Forfattere^

der alle ere af mindre Vigtighed , end de f$l-

gende
y
hvis Forfattere ovenfor ere anftfrte.

2. Olaf Gzmnlógsens Samli?ig, der slcal vœre for~

fattet omtrent fra 1720 til 1760, afskreven

efter hans eget Manuskript. Den indeholder^

foruden egentlige Ordsprog, en stor Mœngde
Almensœtninger og Leveregler. Den er et Vid-

ne omhansFlid at samle alt dette af forskjel-

lige Skrifter og fra forsljéllige Tider. Meget

har han vel ogsaa tilföjet af sit eget , under

Form af Ordsprog
, og deslige Talemaader.

Tmidlertid er dette dog den f0rste, nogenledes

fuldstœndige Samling
9
som haves af islandske

Ordsprog.

3. Prest Eyolf Johnsens Samling, med hans egen

Haandy og under Tittel: Adagiologicon Islan-

clicuni. Han har Tid efter anden fortfget deny

ved at indskrive de Ord og Talemaader , som
han efterhaanden har indsamlet. Prest B.

Povlsen til Stad paa Reykjancés har haft den

under Hœnder
y og fortfget den med mange Ord-

sprog fra de islandske Sagaer, samt henvist

til disse , hvor Ordsprogene findes. Den er

tillige hleven gjennemset af den sidstncevntes

lœrde Broder, Provst Gunnar Povlsen til Hjar-
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darholt 1
) , der i Begyndelsen har tilf'ójet nogle

Anmœrhiinger.

4. JleJctor Iialfdan Ejnarsens Samling, skreven af
Konrelctor Hald. Hjalmarsen, vedHolums for-

rige Latin-SJcole. Til nœrmere Oplysning om
denne Samling anmœrJces , at Hjalmarsen Jiar

sJcrevet foran deri: „Adagiographia arctoa, ef-

ter Mag. Halfd. Einarsens egen Haand, sorn

han sandsynligvis har samlet i KýbenJiavn
y ef-

terdi den œldre John Olafsen fra GrunnaviJc

Jiar Jiist og her ber0rt den
y

samt tilf'öjet^ at

den var Jconfereret med og lcornpJetteret af 6

andre Ordsprog-Samlinger." Bagved Jiar Hjal-

marsen nedsJcrevet den AnmœrJcning: at Jiar%

ej Jiar forandret noget i denne Samling , sJcönt

Jian troede, at e't og andeb baade Jcunde og

hurde vœre anderJedes ; at Jian ej helJer Jiar

for0get den
y

sJcönt Jian forefandt Mangel deri.

Dog har Jiari siden tiJf'öjet adslcilligt af en an-

den Samling
y

der ej sJcal have gaaet íœnger,

end til Bogstavet II. Han ytrer, at Jian, ved

at wmmeriliolde denne med Prest E. Johnséns

nysbertfrte Samling, har overbevist sig om
y
at

Jiin ej er tagen af denne.

Disse under Nr. 2, 3 og 4 aiifprte Sam-

li.nger ejer den lœrde Antikvar , Stud\osus og

IÍ0hmand B: Benediktsen i Stykkesholm , der

nied en udmœrket BcredvilligJied tiar laant dem

til Afbenyttelse ved denne.

'

. - r* • *

*) / cn ABC-Bog , i-ryht 178Í paa Raps& har dcnnc

Mand mcddclt noglc Ordnprog i alfabetisk Ordcn.
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5. John Arnesens Samhng, som nu tilh&rer Ilr.

Jjandsoverrets-Assessor B. Grondal i Reylœvig

der paa sine Steder har rettet og fortfget deii.

Fortalen til den, sJcreven 1795, viser , at den

fornemmeligen er grundet paa Prest Johnsens

og llelctor Ejnarsens foranfórte Arbejder.

Ved alle 'disse Samlinger, hvoraf nogle ere

rcdigjercde i alfabetisk Orden, cr dct overho-

vedct at anmœrke: at dc indeholde cj blot Ord-

sprog^ mcn tilligc Mundheld, Lœresprog og Al-

mensœtninger , vcdkommendc Sœdelœren og dct

mcnnesheligc Livs Anliggcndcr. Det havdc vcl

haft sin Nytte, af allc dissc Samlingcr at ud-

dragc og udgivc blot dc egcntlige Ordsprog.

Dcrvcd vildc Storrelséh af nærvœrendc Samling

vist nok vœre formindskct maaskjc ovcr Dele,

isœr om man ved Valgct havde holdt sig strœngt

tú dc
y af Adclung

P eftcr Profcssor Nyerups

Bemœrkníng, angivne Kjcndcmœrker paa et Ord-
'

sProS'i at dct nemlig cr en almen, figurlig ud-

trykt, kort Sætning, eller en sindrig Maade
at tale paa, som er i alle Folkemunde. Men
dct er ej alene i og for sig megct vanskcligt,

at afstikke nogcn bestemt Grœndse mellem Ord-
sProg> Mundheldy Gnomer og dcslige; mcn dct

kan tilligc betvivles, om dissc sidstnœvntc i

práktisk Hcnscende cj havc nœstcn ligcsaa mcgcn
* ^igtighed, som hine. De udbrede ofte, cj mindre
end sclve Ordsprogene, ct Lys ovcr Natsio-
ncns Sœdcr og Tœnkcmaade, og fortjcnc dcrfor
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ligclcdes at opbevares* Ved denne Fuldstœndig-

hed indeholder Samlingen imidlertid megct, der

vistnok vilforekomme nogle lidet mœrkvœrdigt, og

som havdefortjent at forbigaas. Til Undskyld-

ning herfor maa det tjérie, at Smag og Behag

i denne, som i enhver anden Henseendc, er for-

skjelligp det der af nogle anscs ubetydeligt , har

dog ofte ýor andre, efter Tainkcmaadens og

Forholdenes Forskjellighed , cn vis Grad af
Brugbarhed og Interesse. Dette Verk er efter

sin Bestcmmelse ej samlet og udgivct for nogen

cnkelt Klasse eller Stand, men i dct Öjerned,

at blive til Nytte for alle. Man har af dcnné

' Aarsag ej udeladt af Samlingen undtagcn de

almindeligste Mundhcld og de simplcste Maksi-

mer
P

der hverken anbefale sig ved en sindrig

Form, eller ved en kœrncfuld Betydning.

Den Fuldstœndighed uagtet, som er tilsig-

tet ved dettc Verk, og skönt de bedste Sam-

linger af islandske Ordsprog, som vides at

vœre til, ere blcvne benyttede^ kan det dog

gjerne vœte, at mange tildels maaskje mœrk-

vœrdigc Ordsprog mangle deri. Et Arbcjde,

som dctUy fuldf0res ej i en kort Tid^ ellcr af

nogen enkclt Mand> ti Materialiernc dertil maa
s0ges lige op i den ýjœrne Oldtid, og saa at

sige i hver Vraa og Hytte, hvor det islandskc

Sprog endnu talcs.

Da dct er andrcs Tanker og Meninger,

som her ovcrantvordes Publiku?n
P er det en

•
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Sdvf0lge, at man ej paatager sig at forsvare

Sandheden af alle disse' Ordsprog og Maksimcr.

Nogle lade sig aldeles ikke forsvare. Men
for de mindre kyndige bör det anmœrkes, at

man i at analysere og bedömme enkelte af
dem, bör være noget forsigtig : nogles Mening

maa henf0res til Oldtideji, den davœrende Tœn-

kemaade og Skik, som alt for lœnge siden er

forsvunden; andre have en ironisk Betydning,

og maa ingenlunde forstaas bogstavelig; atter

andre kunne indeholde, ligesom en forblommet,

Hentydning til en enkelt, Mœngden ubekjcndt

Begivenhed, hvorved de letteligen misforstaas.

At Ordsprogene ere fremstillede i aifa-

betisk Orden, er vel en, i Henscende til Sam-
hngens Brugbarhed , aldcles uvæsentlig Omstœn-
dighed. Man har deri villet rette sig efter

de vigtigste af Forgœngernes Verker
,

og s0gt

en Lcttelse vcd Oversigten af dctte vidtl0ftige

Arbcjde. Det önskvœrdigste vildc vœrct, at

Ordsprogene havde vœret redigjcrede cftcr Me-
ningcn, under enkelte, mere ellcr mindre almin-

delige, Begreber, omtrcnt efter dcn Ordcn, Pro-

fessor Nycrup har iagttagct, ved Udgaven af
Syvs kœmefulde Ordsprog. Man havde da
strags haft paa rede Haand, det Ordsprog,

Mundhcld eller den Maksirne, som passede for
hint eller dette Tilfœlde, i Stedetfor at man i

de/vie Samling maa lede, indtil man findcr
deni. JOet maatte dcrfor blivc et fortjcnstligt
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Arbejde, om en sagkyndig Mand, efter at denne

Samling er bleven beriget med end jlcre Ord-

sprog, vilde yleraf udvœlge de egentlige Ord-

sprog^ og orc\ne dem paa nysbcr0rte Maade.

Mctn kunde cterved erholde en meget mindre

men fyndig Samling af œgte Ordsprog, hvor-

til dette store Verk giver betyclelige Materia-

licr. En saadan Ordsprog-Katekismus vilde

upaatvivleligen stifte megen Nytte, og blive en-

hver tœnkende Mand velkommen.

Det 0vrige
9
vedkommende denne Udgave,

der ej kan formodes at interessere dcn danske

Lœser, har Hr. Provst G. Johnscn meddelt i

den islandske Fortale. Han har mecl meget

Arbejde baade samlet og ordnet Ordsprogene.

Undertegnede har deri ingen vidcre Del
9 end

at have gjennemset hans Manuskript, samt

hist og her, efter Overlœg med ham, forkortet

dct. Ligeledes har Undertegnecle tilföjet nogle

Ordsprog og Mundheld af den SamUng
9 som

ovenfor er anf0rt under No. 5.

Stappen i Island, 1823.

JB. Thoj*steinson.
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yá sem með athygli ylirvegar móðurmál vort,

Islenzkuna, og þá mörgu talshætti og orða-

tiltæki, sem í henni fyrirkoma, og menn brúka
i dagligu tali við ýmislig tækifæri, mun verða

J)ess var, að hún inniheklr mikinn fjölda af

meiníngarfullum málsháttum, orðskviðum, spak-

mælum, snilliyrðum, forsjálnis og varúðar

reglum, sem í mörgum tilfellum þéna mönn-

fyrir almennar lífsreglur til að brey ta eptir.

Vitrir menn hafa og viðkannazt, að þvílíkir

málshættir og snilliyrði eru svo sem mergr
og kjarni vors móðurmáls, og máske fáar

Norðurlanda túngur séu eptir tiltölu auðgri

af alþýðligri heimspeki (philosophia popularí),

heldr enn vor. Margir hafa og safnað þeim
algengustu af þessum málsháttum, og flækjast

J>vílík málsháttakver híngað og þángað, sum
í nokkri stafrofsröð, sum í lítilli eðr engri.

Og þar mér fyrir sl^ömmu bárust í hendr
tvö eða þrjú slík málsháttasöfn, mjög óorðu-

liga niðrskipuð og smáaukin, tók eg mér fyrir

hendr, að setja í regluliga stafrofsröð f>á máls-

hætti, er þau innihéldu, og bætti þar við Jþeim,

er mér ]>á í bráð féllu í hug, en "þar voru und-

anfeldir, samt þeim er finnast í Orðskviðaklasa,

Hrakfallabálk, Stöfunarkveri prófastsSíra Gunr-
ars sál. Pálssonar o. s. ír., svo eg uppá þann
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máta var búínn að safna hérum 2400 af þeim
algengustu. Fékk eg þá að vita, að sá mikli

fornfræðasafnari stúdíósus og kaupmaðr Herra

B. Benidiktsson í Stykkishólmi ætti einhvörjar

J>ær fullkomnustu málsháttahækr
, og þareð

velnefndr kaupmaðr sýndi méf þá velvild að

]já mér J>au söfn, er hann átti, vildi eg ei láta

svo gott tækifæri ónotað, til að auka og út-

víðka það litla uppkast, er eg áðr gjört hafði.

þau söfn, er hann léði mér, voru þessi

eptirfylgjandi:

1. Adagioiogicon islandicum, ordine alphabetico,

Síra Eyólfs á Völlum, autographum, eðr

málshátta-uppkast Síra Eyjólfs á Völlum í

stafrofsröð, með hans eigin hendi. J>etta

uppkast er af hönum smáaukið og útvíðk-

að, og þeir málshættir skrifaðir hjá, er hön-

um smámsaman hafa dottið í hug. þetta safn

hefir undir höndum haft, og mörgum máls-

háttum úr íslenzkum sögum aukið, prestrinn

Síra Benidikt Pálsson á Stað á Reykjanesi,

og hvervetna vitnað inní sögurnar við J)á

málshætti, sem hann hefir viðbætt. Einnin

helir þetta safn verið undir höndum hans

hálærða bróðurs prófasts Síra Gunnars Páls-

sonar í Hjarðarholti , er gjört hefir þar við

smávegis athugasemdir nokkuð frameptir.

2. Málsháttasafn með hendi Halldórs Hjálm-

arssonar, konrektors Hólaskóla, hvar skrif-.

að er á saurblaðið að framanverðu:
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uddagiographia arctoa, eplir cigin hendi sál"

«Mag. Ilálfdáns Einarssonar; mun hánn hafa skrif-

<ta$ í Kaupinanuahöfn
, f>ví eg sfe, aÖ Jón gamli

ufrá Grunnavík heíir hfer og hvar vifckomifc, kon-

ítfererað og korapletterað með G öðrum málshátta-

<tbókum." En aptanvifc petta safn hefír konrektor

Ilalldór skrifað þessa aíhugasemd : ul framanskrif-

<tnbum málsháttum liefi eg fylgt sál. Mag. Ilálfdáns

„skrifi, og allsjaldan umbreytt, [>ó mfer hafi sýnzt

<tsumt öðruvísi rettara, ea opt hefi eg sett [>að,

<teg hugÖi vera ætti, annaðhvort fyrir utan, ofan

<teða hjá í parentesi, hvaft og opt var í sjálfri bók-

íiinfíi gjört, er eg eptirskrifaÖi. Ei heldr bætti eg

<tmálshátíum inn, þó einhvörs saknafti, en stafaset-

<tníngin er ýmist mín eða rektors sál. ; hfelt eg

<thelzt viÖ hans í vöadum og óskiJjanliguni orÖum,

<tvar ei allt gott aflestrar, því blekið var mjög dauft

<torðið, en í flýti mun hafa skrifað verið. Eg let

„ey&u vera aptanviÖ hvörn staf, svo þar gæti innsett

44nokkra málshætti, ef vildi, og þar mfer barst í

<thönd málsháttadrusla, eigi svo illa skrifuð, sera

<thún var heríiliga raung, bætti eg aptanviÖ stafina

<túr héuni f>vi,sem raig rainnti ei væri áðr komiö,

<tog |)aÖ jafnvel þó surat sýndist vitlaust, setti svo

4 taptanvið þá málshætti þetta teika *, ea sú drusla

iMéfti eigi lengra enn aptr á II."

<tSíra EyjóJfs málshætti, autogr., hefi eg sfeÖ,

<tvoru þeir ífettskrifaÖir, sem von var af hönum, og

<tvel niðrsettir eptir stafrofinu; en [>ar þessa vant-

ttu$i yfóa þetta hvorttveggja , er [>a$ nóg bcvísíng

citil þess , að rektor sál. helir ei skrifaö eptir hans

< tautogr. [>að var og þessvegna, aÖ cg nennti ei

c tmeira viS [>á aÖ hafa , cnn rispa [>á í ílughasti
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uuppá samtíni'ngspappír, pví eg viJdi hcldr ega

«Jþá, cnn án þeirra vera.".

þetta safn inniheldr nokkuð fleiri málshætti

enn Síra Eyólfs, en vantaði að setja þá í regl-

uliga röð.

3. Sú þriðja málsháttabók , er eg að láni fékk

hjá Hra. B. Benidiktssyni
,

' var í foh'ó, á

268 blaðsíðum , með mikið þéttri og nokk-

uð bundinni fljótaskrift, með þessum titli:

í4Nokku8 safn orftskviða og málsgreina, sem lieil

<tmál eða ineiníngar liafa , um nytsamliga hl.uti

<tlifnaftarreglur og siðalærdóma, snilliliga til orða tek-

<tið, iir ýmsurn bókurn, svosem eru fyrst Iieilög rit-

ttníng, þarnæst norrænar og íslenzkar sögur og rit

„fornaldarmanna, í priöja máta önnur skrif, sem á

<tíslenzka eðr danska túftgu gjörð eru eÖr útlogð;

<títem er margt af eigin eptirtekt og reynslu diktað,

<tog viÖbætir orftskviða í ljóÖum aptanvið."

<tj>essi bók er gjöriS og samantekin á Svefn-eyum

<tá BrerÖaíirM síðan áriS 1720, til þess nú er

<tkomi<5 áriS 1761, af Olafi Gunnlaugssyni ; eu

«nú aö nýu uppskrifuð eptir hans fullkomnasta

<teigiiihandar-exemplari árið 1761."

þetta safn inniheldr ekki einúngis máls-

hætti , heldr og mikinn fjölda af allslags sann-

mælum, siðalærdómsreglum
?

snilliyrðum og

málsgreinum, sem vitnar um höfundsins ástund-

un og yðjusemi, að henda þær meiníngar úr

ýmsum bókum, er hönum hafa markverðastar

J>ókt. Margt hvað er og af hönum sjálfum

cliktað, eins og titill bókarinnar sýnir, f málshátt-
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a eðr spakmælaforml. Er þetta safn hið fyrsta

Spicilegium sententiarum í íslenzku, það eg til-

veit. J>essi bók inniheldr marga málshætti,

sem hvörug hinna hefir, og þarfyrirutan mikinn

fjölda almennra sannmæla, af hvörjum eg hefi

hér innsett J>au, er mér sýndust merkiligust, og
hefir J)ví safn þetta vaxið lángt framyfir það,

sem eg í fyrstu tilætlaði. Játa eg að fyrir þessa

skuld inniheldr bók þessi margar málsgreinir,

sem ekki eru eiginliga gamlir eða algengir máls-

hættir; en bæði er það torveldt að fastsetja viss

landamerki á milli svokallaðra orðskviða og al-

mennra sannmæla, helzt þegar þau eru klædd i

málsháttaform, og líka sýnast mörg af þeim að

verðskulda að inntakast meðal málshátta, þar

J>au innihalda þarfliga lærdóma, forsjálnis og
varúðarreglur. Nokkrum af þessum málsgrein-

umhefirfækkað Hra. Amtmaðr B. Thorsteinson,

sem hefir auðsýnt mér þá velvild að gegnum-

gánga þetta safn, og bæta þarí nokkrum máls-

háttum úr orðskviðasafni fyrrum Hólastóls Ökó-
nóms Jóris Árnasonar, er hann undir höndum
hefir,og Hra. Assessor B.Gröndal á, samtskrifa

l>ann danska formála.

Hvað minn framgángsmáta, að setja þessa

ttiálshætti í stafrofsröð, áhrærir, J>á hefi eg víða
orðið að raska nokkuð þeirri röð, er bæði Síra

Eyjólfr og einkum Ólafr Gunnlaugsson hafa

brúkað. Síra Eyjólfr hefir t. d. ö strax eptir

°> er mér sýndist viðkunnanligra að hafa sein-

(2)
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ast, og annaðsoddan smávegis. Ólafrsál. Gunn-
laugsson hefir fylgt J>eim máta, að láta allar

J>ær málsgreinir og orðshætti, sem byrja á, eðr

hafa í sér tvöfaldan hljóðstaf
, gánga á undan,

og raðað J>eim í regluligt registr, áðr enn hann

byrjar á J>eim einföldu hljóðstöfum; svoleiðis

heldr hann áfram með allar J>ær málsgreinir,

sem byrjast með <z, allt til encla, svo eptir hans

máta verðr málsháttrinn : uá öllu verðr endir og

stans, utan miskun græðarans," á undan öllum

J>eim talsháttum, sem byrjast á a&. Jafnvel {30

J>essiregla eptirstrángri nákvæmni sérétt, hefir

hun samt þann óhentugleika, að eptir henni verða

tvær stafrofsraðir í sama stafnum; hefi eg J>ví

skipað J>essu öðruvísi, og ekki skipt mér af,

hvört málsháttrinn byrjar á einföldum eða tvö-

földum hljóðstaf, og sama sé eg að SíraEyjólfr hef-

ir gjört. |>arhjá hefir Olafr sál. brúkað J>ann máta,

hægðarvegna, að láta J>ær greinir fylgjastað eptir

stafrofsröð, sem byrjast á sama orði, t. d. pá,

en hefir ei J>ær, sem byrjast á þángað', fyrr enn

seinna, og svo í mörgu öðru. J>essu hefi eg »

nokkuðumbreytt, og sett J>að eptir J>eirri niðr-

skipun, er lesaranum kemr hér fyrir sjónir.

Orðamun, sem eg fundið hefi á málsháttunum,

heíi eg sett í parentesi aptanvið.

Jafnvel J>ó eg hafi fyrir mér haft J>au full-

komnustu málsháttasöfn, sem eg veit til vera í

landi voru, dylst eg J>ó eigi við, að einir og

aðrir málshættir kunni hér samt að vera ótald-

•
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ir
, J>ar |>að er vart möguligt fyríi elnn eða fáa

menn, að safna öllum þeim málshátta-fjölda,

sem mál vort er svo auðugt af. Ekki tek eg

uppá mig að forsvara sannleika allra þeirra

málsgreina, er hér fyrirkoma; sumar eru pro-

blematiskar, ogþolamáskenokkra undantekníng

og innskorðun, en hefi samt tekið þær með,

skynsömum mönnum, er safn þetta kann fyrir

sjónir að koma , til eptirþánka og umdæmis.

Hvað minni stafsetníngu viðvíkr, þá hefi eg

fylgtþeirri, sem nú á vorum dögum almennast

viðgengst, er þó hefir ollað nokkurri torveldni

í niðrröðuninni. Einnin hefi eg aðgætt mis-

mun á i og y, eptir sem eg hafði vit á, sem
mjög var samanslengt í þeim fyrri uppköstum,

að fráteknu Síra Eyjólfs. Sýnist nokkrum, að

sum orð hefðu átt öðruvísi að bókstafasi, læt eg

hvörn ráða sinni meiníngu. Eg hefi annars

fylgt þeirri reglu, að skrifa þau orð með y, sem
eiga skyldt við, eða koma af þeim orðum, ei

skrifast með o og u ; líka og nokkur orð, er

í dönsku skrifast með y.

Yrði nokkrum af samtíníngi Jpessum mein-

laus og uppbyggilig dægrastyttíng, tel eg mér
J>að ómak launað, er eg haft hefi fyrir hans >

samansafni og niðrröðun. Að minnsta kosti

vænti eg þess af greindum og góðfúsum lesara,

að hann víti mig ei, þó eg hafi fyrir mig tekið

að safna þessum málsgreinum og spakmælum
í regluligt registr, þar mörg af þeim mega

(2*)
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álítast sem prýði vors móðurmáls, og J>jóðar

vorrar lifnaðar-vísdómr í mörgum' tilfellum;

eínkum J>ar eg í J>essu fyrirtæki hefi svo lærða

og æruverða forgaungumenn , sem rektor sál.

Hálfdán , Síra Eyfólf á Völlum
, og J>ann mikla

námsmann og fróðleikselskara Olaf sál. Gunn-

laugsson, auk margra, er J>ví að eins munu
hafa samanskrifað sína málsháttabækr, að J>eim

hafa J>ókt okkar íslenzku orðskviðir J>ess verð-

ir, að J>eim væri viðhaldið.

Að vísu væri J>ess óskandi að málshátt-

um J>essum yrði niðrraðað eptír J>eirra efni og

innihaldi, líkt og Prófessor Nýerup hefir gjört

við J>á dönsku í P. Syvs málsháttasafni , svo

hægra væri að finna J>á, sem uppá hvört efni

hlýða. En bæði er J>að torveldt að setja J)á

undir vissar höfuðdeildir, J>ar sami málsháttur

kann að heimfærast til fleiri flokka, og líka

Ieyfðu mínar kríngumstæður mér ei tíma né

tækifæri til J>ess. |>óknist nokkrum síðar

að taka sér slíkt fyrir hendr, gefr J>etta safn

töluverðan stofn til J>ess.

Og J>ar vort lofsverða Bókmentafélag álítr

safn J>etta J>ess vert, að J>að komi almenn-

íngi í hendr, svo yfirlæzt J>að hérmeð félaginu

til J>óknanligrar brúkunar og meðferðar.

Staftastað, Jann 10. júlíí, 1823.

Guðmundr Jónsson*

* 1 >
i

i
•
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A afliS treysta allflestir.

Á aldri tvítugs ríkir viljinn, þrítugs skarpleikinu,

f
fertugs skynsemin.

Á allra lukku iinna menn sína hrukku.

A báðar liendr skal til barnanna líta.

A bekk skal brúÖi festa.

A bezta aldri er bóndinn þrítugr.

Á blíSyrSunum verSa hyggnir blekktir.

A$ afdrifunum spyrja allflestir.

AÖal er margtítt mörgu a$ lofa, (alltítt öllu a$ lofa).

ASalslund ætíð stundar hærra.

AÖ augnabragSi verÖr enginn algjörSr.

A$ biSja er mönnum misjafnt lagiS.

A$ breiða grátt ofaná svart, er ekki skart.

AftburÖr er til alls fyrst.

A$ engu þykir skassinu skömm, nema falda illa og

fara vel.

A8 er nokkuS
, J>ó vel fari.

AÖ fengnu (efnum) er bezt a$ búa.

A$ fesælu kjós ei fulitrúa, heldr aÖ sönnum siSum.

AtS íinna opt vini sína, verkar forakt.

AtS framkvæma fyrst, og þeinkja síðan, heíir mörg-

um komiS í háska stríSan.

Aí5 gefa illum ráfc, er sem a'5 ausa vatni á gras.
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AÖ geta þagaft, er ágæt íþrótt.

Aðgæt heldr jþínar gjörðir enn annara.

Aö gjöra eina lygi trúanliga
,
parf til sjö aSrar.

Að grættnm manni hlæ þú aldrei, ne öldruðum afa.

AÖ liáÖi ne hlátri hafðu aldrei gest ne gángandi.

A$ hafa vin, er annars aft vera.

A$ hárum |>ul hlæ þii aldrei.

Að heilum kemr hvörjum fyrst. x

Að hjáJpa öftrum, er opt lífsháski.

Að hirða heimugligt, er hæsta skynsemi.

A<5 hljóta og njóta, fer ei allíjafnt saman.

Að hlæa a<5 góðum , er óhæfa, en illum, harftindi.

Að hverfanda hveli voru konum hjörtu sköpuð, og

hrigð í hrjósti lagih.

Að hyggjanda sinni skyli-t maÖr-hræsinh vera, heldr

gætinn að gefti.

AÖ kaupa fals , kennir mönnum aðgætni.

Að kenna öðrum íllt, er tvöföld synd.

Aö látast heimskr í hagkvæma tfó, J>a5 er vanaligt

hjá vitrum lýð.

A$ líÖa og híða, er hetra enn stríöa.

AÖ ljúga og sverja, er stráks verja.

Að lofa er æÖri manna (aðalmanns), en efna er

hændanna.

A$ lofa sig er hegómí , en lasta auíSvirftiligt.

Að morgni skal mey lofa , en að kvöldi ve<5r.

Að ósi skal á stemma.

AÖ kvöldi skal dag leyfa.

A$ kvöldi skal ósáttum ey&a.

Aðra kanntu a$ forðast, en ekki sjálfan þig.

A<5ra tí<5 annað smíð.

AÖ reita og plægja, er Jjótr vandi; en gjöra það pó
ekki heztu 11^1111 í landi.



Aftrir ráfta [>ræls förum, en þræll ei sjáífr.

A$ segja er auðveldt , en gjöra torveldt.

Að sínu hyggja flestir fyrst.

AS vera uggandi, vekr vareygftina.

Aðr ma$r er nefndr, er haun ekki kendr.

Aftvörun gyldir ójafna þökk.

A$ þegja við hinuni illorfta , er sii stærsta skapraun.

A<5 því dáist hinn heimski , sem íllt er.

A<5 því má gagn verða, sem á land kemr.

Að [m' spyr hinn ríki, hvaÖ hinn óríki kann fá.

A engum hrín ójetið.

A einni stundu bregzt þaÖ ætlaS hafa gott og íllt

gumar.

A cinum má finna |>aÖ annann hrestr.

Af annars ábata er gæfan gyftja orftin.

Af annars dauða væntu þer aldrei gagn gjörist.

Af annars fjöðrum verðr haiiinn feitr.

Af annars iengju er hægt aÖ sníÖa skó.

Af annarra manna börnum og búahundum spillir

maftr mat.

Af anuars ógæfu fagna Jm aldrei.

Af annars vöndum viftsjá hyggnir lýtum.

Afbragfc elska flestir.

Af börnum verða aidrafcir (algjörfcir) menn.
Af dálitlum pilti verÖr dýr drengr (maftr).

Af einni rót koma eins ávextir.

Af er þraut, þá unuin er.

Af fátækra metnafti skeinir djöfullinn dausinn.

Af feitri steik drjúpa feitir dropar.

A fitjum skal fugla merkja.

A fjöörum skalfugl kenna (þekkja), enfásenu manninn.
A fleiru er jfagr litur, enn gulli.

A flestu er feill nokkur.

I
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A forsjóninni skyldi flest byggja.

A fríðura gersemum heíir ágirndin augastaí.

Afgjarnt er öfundar fe.

Af góðum liuga koraa góÖ verk.

Af góðu uppliaíi vonast góðr endir.

Af hreiðri raá hyggja, hvör fugl far býr.

Afhvörf mikil eru til ílls vinar
, J>ó hann á brautu

,
•

búi.~ x -7' ^ZT&í. ip; .3jtfri ..,$:- ^^^^W^S
Af illri art skal enginn hundr lifa.

Af illu kemr þrályndis |>ögn.

Af illum gefast ill ráð (kemr íllt).

Af illum manni er ógjarnan góftra gjalda von.

Af illura verkura verðr aldrei vel sagt.

Af illu upphafi er von ílls enda (hlýzt illr endi).

Af korni skal raælir fylla (kornið skal m. f.)

Af kvaki bezt má kenna fugla.

Af lángvifcrum og lagaleysi mun land vort eyÖast.

Afl er i leikum bezt.

Af litlu fær fátæk kona barn.

Af litlu má manninn marka.

Af litlum gneista verðr opt mikið bál.

Af litlum svikum verðr enginn ríkr.

Af litlum þánka skiptist hugarfar.

Af lömuftum má læra aÖ haltra.

Af máli má manninn Jekkja.

Af málinu verSa menn kunnugir.

Af nægð hjartans mælir munnrinn.

Af ókomnu og umlrðnu kunna fáir eins aS segja.

Af orftum kennast íta hagir (af orSunum má kenna

manninn).

Af óskum eru allir eins ríkir.

Af raungum faungum ei fagna (hlakka) priSju arf-

ar (niðjar).
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Af réttvísum og trúföstum skal ráð talca.

Af rímu erindi (unnu erviSi) er hægt að hvílast.

Afsaka þig um það, þú annann lýtir.

Af sama er stakkr, kápa og hetta (stakkr oghcmpa).

Af samlyndi kunna að vaxa þeir minstu hlutir.

Af sér má hégóma hrista.

Afsleppt er áls haldið.

Afsleppt er annars glis (láns glisiS).

Af stafroíi kennast allar bækr.

Af tómri könnu tapar enginn þorsta.

Af tvennu illu skal taka það miuua. :

Af veröld er vandgjörð paradís.

A fullum búk stendr fatt (hýrt) höfuS.

Af vondu kyni skal ei hvolpr eptir verSa.

Af vondu lcðri gjörast ei góðir skór.

Af vondum siSum koma góö Jög.

Af vondum vana vaxa ódygfcir.

Af útförum sést auðna seggja.

Af J)ví bczta víui verðr það súrasta edik.

Af því Ijósi sér maðr bezt, sem undan er boriS.

Af því verSr opt meira, sem minna er von.

Af öllum seyðum rýkr nokkuð.

Agalaust barn verfcr ófyrirlátsamt..

Agjarn gjörir aldrei rétt, utan þá hann deyr,

Agjarnir menn eru Jmrfamanna þrælar.

Agjarn maftr er optast stelvís.

Agjarn sýtir, f)ó aufcsælu hafi, og þykist æ volaíSr

Agjarn veldr sjálfr sinni eymd.

Agirnd blekkir vitsmuni (er staftr allrar ilsku).

Agirnd vex (fylgir) mc$ eyrir hvörjum.

AgætiS er gagngata framans.

Agjörnum nægir ei Gu$s gáfa.
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A góftnm gripum skal maSr alltíÖ gætur hafa.

A gól fi skyldi gott barn sitja.

A gulli skal fííl ginna (verSa dvergarnir ginntir).

A haugnum (Iieima) er haninn frakkastr.

A hrísi og háu grasi er augna vegr, en ekki fóta.

Ahyggja kemr með ankníngu.

Ahætt spil misjafnt gengr til.

A illa ryktuðum Jiggr óþægr orðz*ómr.

A íllt fýsir æ hinn vondi.

A íllt veit, ef ofarliga klæar.

A kálfskinni var Hrærekr mest metinn.

Aka skal seglum eptir vindi.

Akta meir æru þína, enn auðlegð.

Alda rógr mun æ vara.

AldraÖa láttu ofarliga sitja.

AldraÖra móftr er optar góör.

Aldraðan skeðr ei meiri heill, enn fá únga konu

(enn úngr fann).

Aldraðr maðr allvísari er, enn úngbörn.

Aldrei augu leyna, ef ann kona manni (ef ástin er

rík).

Aldrei blessast ófrjálst brauS, Jjó ávaxtist.

Aldrei dettr áhyggjan um koll, ef atorka fylgir.

Aldrei er gagnligt, þaft ei vel sómir.

Aldrei er garaau aft því, sem GuÖ styggir.

Aldrei er góð vísa of opt kveðin.

Aldrei er gott oflaunað, nema meÖ iliu.

Aldrei er lukkan svo stór, a$ ei hafi neinn brest.

Aldrei er lukkan svo lítil, að ei hafi nokkuö gott.

Aldrei er naumínginn ástsæll.

Aldrei er ofmikiö unníð fyrir hreinkvendrð.

Aldrei er ofvarliga fariÖ.
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Aldrei er svo brotiS bætt, a$ ei se betra heilt.

Aldrei er svo djúpr brunnr, að ei verði uppausinn.

Aldrei er svo gott sólskin, aft ei fylgi skuggi líkaiu-

anum. •
-

Aldrei er svo raögr steik, a$ ei drjúpi nokkuft af.

Aldrei er þeim minna skömm , a<5 víkja fyrir þeim

meira.

Aldrei fíílar ragr ma$r fríða konu.

Aldrei gengr gott út, þar íilt eitt er inni.

Aldrei geysar eldr án reykjar.

Aldrci geysar reifti, án ránglætis.

Aldrei hænist lukka að peim , sem ángr ber.

Aldrei kernr dúfa, úr lirafnseggi.

Aldrei kemr góðr dagr ofsnemma.

Aldrei logar Ijósrð gott, ef sami sitr viÖ rökin.

Aldrei má morÖ dyljast.

Aldrei má vita (ekki veit), að livörju barni gagn verðr.

Aldrei skal jafna lengra, enn til Ilollants (ekki þarf

lengra að jafna).

Aldrei skyldi seinn ma$r flýta ser.

Aldrei tryggist tóa, þó tekin se úr henni róa.

Aldrei var útgángr svo góðr, að ei se inni betra.

Aldrei verftr lyginnar gagn lánggætt.

Aldrei verðr vondum vamma bil.

Aldrei þrýtr penínginn í PreststúngunnL

Aldrdóm skyldi enginn forsmá.

Aldr er misjafnastr.

Aldr góðr er betri, enn ill æska.

Aldrimi og yftkunin eykr vitsmunina.

Aldrinn stoðar við úngra heimsku.
Aldr væntir elli.

A léku skipi er bæfci ómak og hætta vís.

Algjörðs verk æ spyr að lokum.
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A lyginni er lángr Iialinn, en stuttr hálsinn.

A Jjótum er lýta margt.

Álit gjörir mörgum gleði.

Álitið og elskan verfca ei alltítS samfara.

Á lýtunum er litdaufr farfi.

Alla liluti skyldi framantil forsjálliga yfirvega.

Alla kaun mannligt aÖ lienda.

Alla má klaga, nema kónginn.

Allar ár falla í sjóinn.

Allar bækr hafa einlivörn fróftleik.

Allar eyjar eru meS anmarka.

AHar eikr fyrnast.

Allar eru tíðir trúar.

Allar eru vænar á vökunóttumim.

AUar gátur Jrarfa umskoðast, áðr ui>pkoma.

Allar gjafir þiggja laun.

AHar nætr endast me<5 degi.

AUar vildu meyjar meÖ Ingólfi dansa.

, AHar þykjast meyjar, þángafttil krakkinn krymth\

Allflest munu eggin meft freknura.

Allir ávextir spretta af einlivörri rót.

. Allir bera eitthvört mein til grafar.

Allir bræftr mega eitt kál súpa.

Allir dagar ega kvöld.

Allir ega nokkuÖ (eitthvaS), sagði álfkonan.

AUir ega fyrir sálu að sjá.

AUir ega framfæri einhvörstaSar.

Allir ega glappaskot á æfi sinni.

AUir ega leiðrettíng orða sinna.

Allir ega óskilið raál.

Allir ega sjófaung saraan.

Allir ega vini (eru vinir), meSan vel gengr.

Allir ega ætt til Adams að teJja.
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Allir eldar brenna út nm sífcir.

Allir elli kjósa, engir fenginni hrósa.

Allir elska eitthvaft (Gu<5, hold, heim).

AUir elska sig meir enn aÖra (unna ser bezt sjálfum).

Allir eru féigir (fróniir) fæddir , fáir öllum kostum

gæddir.

Ailir eru jafnsterkir á svelli.

Allir cru í önn nýtir.

Allir erum ver í einhvörju sekir.

Allir eru ógiptir í verinu.

Allir eru vinir þess, sem gjaíirnar gefr.

Allir eru þeir á eina bok lærðir.

Allir fengu eitthvört pund, ójafnt þó þaS væn'.

Allir fíugr eru jafnlángir , J>á þeir eru í lófann lagftir.

Allir íiskar eru meS uggum.

Allir flýa fyrir þeim, sem illa gengr, cn fylgja Mnum.
Allir fuglar eru ei liaukar.

Allir fuglar úr eggi skríða.

Allir gáuga áfram til grafar.

Allir gjöra ser dælt við þann, sem ekkert sinni Iieíir.

Allir hafa eiuhvörja kynfylgju.

Allir liafa eiuhvörn brest, og eins þeir gufthræddu.

Allir hafa hrukkur í enni.

Allir hafa ítar nóg, þá aðfer reikníngstími.

Allir hafa stigið á sína ættartorfu.

Allir hafa úngir (börn) verið.

Allir hlutir eru svartir í myrkri.

Allir hlutir keppast til síns enda.

Allir íllt Haraldi, sagfci kerlíng, er lamdi staf siuum

öfaní þúfu, par Ilaraldr konúugr Sigurðarson

fram um fór.

Allir kríkar dafna.

AUir kunna um luig ser aí> mæla.

\



Allir mega orSin góS af ser láta leiSa.

Allir menn ega eitt herbergi (heiminn).

AHir menn cga tvær ættir.

Allir menn finna sorg í sjálfs barmi.

Allir menn urðu ei jafnspakir, hal ber öld hvör.

Aliir ónýta nokkuð af tímannm.

Allir óttast eitthvaS.

Allir renna blindt í sjóinn.

Allir sem sjá, líta þó ekki jafnt á.

Allir sitja jafnhátt í heJgrindnm.

Allir verSa í neySinni nokknrnvegin a$ lúta.

Allir vilja eigna ser J>a<5 , sem gott er, en enginn íllt.

Allir vilja ellinnar bí$a, en fáir hennar harmkvæli

(meinsemd) lí$a.

Allir viJja herrans vera, en enginn sekkinn bera.

Allir vilja lengi lifa, enginn vill gamall heita.

Allir vilja síns böls blindir vera.

Allir yíirburSir eru öfund undirorpnir.

Allir piggja lettfellift.

Allir þykjast frómir vera, en burt er kötturinn af

hyllunni.

Allra brota er einhvör bót.

Allra vinir eru hvörs manns athlæi.

AIIs ami verðr, sá öllum amar.

Alls án verÖr, sá einkis biðr.

AIIs kann gegn að geta.

Allslags tre vaxa ekki í einu landi.

AllstaÖar er (verftr) góSum gott.

AlIstaSar er illr óttafullr.

Allstaðar er sá nýtr , er nokkuS kann (er vitr vel-

kominn).

AllstaSar er öllum hætt.

AllstaÖar verða menn eitthvað aÖ líSa.

i



Alls þarf vi$ , ef ei skal skorta.

Alls þurfandi er aumt aS vera.

Alls þurfandi er ekkert veitandi.

Alls þykist ágjarn þurfa.

Allt á ser aldr og æfitjón.

Allt atgjöríi heiir með ser einlivörja ófullkomnan.

Allt aurasafn er áhyggju bundið.

Allt dregst fram meÖ einhvörju móti.

Allt dregst til eius um síðir.

Allteius blessast auðrinn, og liaun er tilfengiun.

Allt eptirfarandi er efanligt.

Allt er að nýta, sem betra er að ega, enn út aÖ kasta.

Alit er bctra að kunna, enn ekki a<5 kunna.

Allt er bezt a<5 líkindum verði. t

Allt er dautt, sem ekki er rautt (dauft).

Allt er feigs forrað.

Allt er fjörvi íirra.

Allt er gott, ef endalyktin er góÖ (þá endirinn er góftr).

Allt er gott gefins.

Ailt er gott við brúSi a$ skipta.

Allt er gott vifc góftan a$ ega.

Ailt er heilum (heima) hægt.

Allt er heilt í hilmíngu (í hermitúngu).

Allt er hollast í tíma skei.

Allt er komið undir tíðinni.

Allt er kostgæfninni undirgeíið.

Allt er leitt, sem engu er neytt.

Allt er Ijótt, sem illa fer.

Allt er lítiisvert hjá ærunni.

AUt er mefc rá&i gjörandi.

AJIt er myntinni möguligt.

Allt er náttúrunni nákomiS.

Allt cr óhægra að leysa enn binda.
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Allt er ósýniligt án ljóssins.

Allt er retttæktlaf öi*eiganum.

Allt er sameiginligt me$ vinum.

Allt er sem á hverfanda hveli.

Allt er spekinni undirorpiö.

Allt er svipr nema (hjá) sjön.

Allt er vandt, sem vift þegir.

AHt er vel, sem meS vilja sker.

Allt er velvirðandi, sem sker af góÖum vilja.

Allt er vin sínum vel segjandi.

Allt er ullu blautara.

Allt er vænt, sem vel er grænt.

Allfc er pafc gott, sem af korni kemr.

Allt er þaö gott, sem Guí gefr.

AHt er paÖ gott, sem vel fer (vel skipast).

Allt er þaÖ gott (annarligt), sem æskjandi fær.

Allt er það matr, sem í magann kemr, nema holta-

rót og harðasægjur.

Allt er það sinllt^ sem óþokka er geíið.

Allt er þaft vænt, sem vel er þegið.

Allt er þaft Jægt, sem elskarinn veitir.

Allt er, þá þrennt er (forvitinn, lausmáll og lýginn).

Allt eykr ágjörnum áhyggju.

AHt fagrt er augum þekkt.

Allt fer einhvörnvegin.

AHt íinnr sinn stað um síftir.

Allt ílas veitir eptirköst.

Alltjgegnir eftlisins lögum.

Allt hefir eitt af þessu: of, van, mátuligt.

Allt heíir Guft í einni hendinni.

Allt heíir nafn og eðli.

Allt heíir sinn skamt.

Allt jafnar sig.
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Alltjafnt bagar eitthvaS.

Alltjafnt ber eitthvaS uppá rekana.

Alltjafnt er klepprinn á rófunni.

Alltjafnt fellr fótlaus byrSi.

Alltjafnt hriktir hið verra lijcSl.

Alltjafnt gengr (massast) nokkuS, þá aS er veriS.

Ailtjafnt segja mennirnir til sín.

Alltjafnt spyr vetrinn, hvaS sumariS aflar.

Alltjafnt veldr eitthvaS, Jegar ekki er lagiS á.

Alltjafnt verSr eitthvaS til lífsins þeim ófeiga.

Alltjafnt verSr eitthvaS til skjalanna.

AlltíS er kargr sá ei hefir.

AlltíS er sá staSr heitastr, sem næstr er glæSunum.

AlltíS gleSjast hjú vina komu.

AlItiS hefir sá minsti stærstan skaSa.

AlltíS hefir Satan sína postula meðal GuSs prófcta.

AlltíS rennr vatn, sem veriS hefir,

AlítíS rís (ríkir) kíf í ölkonu húsi.

AlltíS verSr lepprinn aS fylgja goSanum.

AlltíS vill mild gáfa liafa sitt gjald.

AlItíS vill valdiS sinn vilja hafa.

Allt kann sá hóiiS kann.

Ailt kemst heim um síSir.

Allt kemr í einum staS niör.

Allt kemr mer nema högg og pústrar.

Allt kom senn aS svinnum.

Allt mun fundiS verSa.

Allt mun fyrir eitt koma.

Allt nýtir hinn ágjarni, og einnin þaS sera einkis er

vert.

Allt of er óheilnæmt (lát þer leitt, en lítiS kært).

AUt orkar tvímælis, f)á gjört er.

Allt renar eptir aS J>aS er komiS uppá þaS hæsta.

(3).



Allt seSr Gu$ nema ágirndina.

Allt skal með vareygð vinna.

Allt snýst þeim illa til ámælis.

Alit sparar óþokkinn ntan sína eigin virííng.

Allt spyrst og einnin þetta.

AUt stundligt tekr enda.

AHt tekst, ef aÖ er verift.

AHt tekr enda nema Guðs miskun.

AHt verfcr einlivörnvegin að vera.

Allt verðr einusinni fyrst.

Allt verðr fyllt , nema pokinn prestsins.

Alit verðr til a$ tína í tvíbytnu jukkift.

Allt verftr þeim til gófts, scm Guð clska.

Allt vill lag'rð (mátaiui) liafa.

Allt vill lifa.

Allt viunst meS yfcni og erfifti (vinnst upp me$ láng-

seminni.)

Allt vinnr eiskan.

Allt þaft mátann yfirgár
,
eptirköst í laúnin fár.

Allt það, sem gjörist mefc efa, er hættuligt.

Allr er gángr til grafar.

er jöfnuðrinn góðr.

AHr er nýr variríiigrinn góðr.

Allr er vaninn góðr, sem samkynja er siftseminni.

Allr er varinn gó&r.

Allr er par sem unir.

Allr fugl úr eggi skríðr, úngr fyrsta sinn.

Allvesæll er illa heiil.

Almanna lof cf öðlast vilt, lát pín a$ góSu getiÖ.

Almanna rómr kveikir almanna óhróðr.

Almennt skipbrot gjörir mörgum hugfró.

AJmúgi er J>ví aumari, scm óráÖvandara er yfirvald.

Alvara og gaman ega illa saman.
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AlþýSan er illr pyttr, sá cr þúngliga staddr, sem

þarí dettr.

AlJ)ýgu róm lasta ei þann, er lýöir lofa.

Ama flestir illa ræmdum.

Amalaus er enginn mann.

A mannbroddum skal hálku hlanpa.

Amboðalaus er alltnær haudlaus.

A meðal vinanna er allt þægiligt.

A mefcal þriggja stallbræftra, verSr einn opt fyrir

skaðanum.

A mer ser, kvaÖ hænan, hún var reitt í kolli.

A misjöfnu dafna (þrífast) hörnin hest.

A morgun kemr dagr, og þá koma rá$.

Amælisvert [>ykir a<5 fella [>ann veikari (að eggja

f
J>ann sterkari).

A mörgu henda spakir menn miS.

AnauÖiu gat allílesta bugað.

Andlit opnar illverk.

Andrcmmu sína enginn kennir sjálfr.

Andsvar hlýftir ei öllum spurníngum.
s

Andsvar skalt greiða glöggt í hæíi.

Andvökur augum spilla.

An er ílls gengis, nema heiman hafí.

Angr má elli allgott þykja.

AnnaÖ brast, annaÖ bilaöi.

AnnaÖ er aÖ segja, annaö satt aö gjöra.

AnnaÖ er að vita, annaft a$ gjöra.

AnnaÖ er á vori , annað á hausti (er vorhugi, annaS

vetrarhugi).

AnnaS (eitt) er gæfa, artnað görfngleiki.

Annaft er sárra, anna<5 svi&ameira.

Annaft hár annaS ár.

AnnaShvort er aÖ gjöra, að hrökkva eSa stökkva.
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AnnaShvort styðr lukkan strákinn, eðr Iiún steypir

höuum.

Annaft vill til fjalls, en annaft til fjöru.

Annann dæraa ei vert snar, utan heyrir bcggja svar.

Annann sáð ci ávöxt ber, utan þann því lagið ci\

Annann sómir þer ei lasta, ef þú ert siðugr sjálfr.

Annara auftmýkt gjörift dárann drambsaman.

Annara ilsku lát J>er ei fyrir pörfum standa.

Annara lukku er íllt aÖ spilla.

Annara strafF skal auka Juna hlý&ni.

Annara víti skulu þer aÖ varnaði verSa.

Annar kemr, annar fer.

Annarligt lof skyldi enginn girnast.

Annars byrði er öftrum lett.

Annars eigu girnist illr að hafa.

Annars eigu lát per ei fagra J>ykja.

Annars heimsku haldtu Jrína vizku.

Amiars kross kennir þer J)inn að bera.

Annars lán líkar mörgum, sem lítr sitt cigiS.

Annars lifnaðr er Junn spegill.

Annars ovinr verðr af hans orðum þekktr.

Annarstaftar er hugrinn, Jx> her se hamrinn.

Annars Jmrfi verðr sá, er sínum aufti heíir amaS.

Ann hvör sínu, sagði kall, hann kyssti íjalhögg sitt

(á saumhögg sitt).

Ann hvör sínum seimi, og konur sínu seymi.

A nýúngarnar er næmfö tamt.

A nýúngunum er únglíngsins auga.

Ánægjan er auðlegð betri.

A ógæfu eru umskipti bezt.

A ómenskuna er æskan fús.

A óvíat er ei hægt að hitta.

A pcníngum er myntin mætust.
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A píkunni skartar skirlífí bezt.

Apa þóknast sínir úngar vel.

Api er api, J>o af h'ónum se stýfðr halinn.

Apinu eptir allflestu breytir.

Aptans bífcr úframs sÖk.

Aptra verSr of framgjörnum.

AptrferÖ er sjaldan lofsverÖ.

Aptr rennr lýgi,
J>á

sönnu mætir.

Aptrrettfngar láta mest.

Aptr rettist stál, ef ei er ofbeygt.

Aptr sækir hor í nef.

Aptr tekr ragr maftr rasgjöf sína.

Árafjöldimv dregr.

A reimum (þveingjum) læra hundar (hvolpar) húSir

a$ eta.

Arfr skal framgánga, meSan afkvæmi er til.

Argr er sama sem ofhræddr vera.

Argr er sá, sem engu verst.

Arinni kennir illr ræftari.

Arkarsmiðirnir unnu gagn, en aSrir nutu.

Arla rís öfund.

Arla skal etja þræi, en sífc svæfa.

Arla skal rísa, sá afla vill bráðar.

Arla skal rísa, sá annars vill fé eÖr fjör hafa.

Árla skai rísa, sá gull vill í götu finna.

Arla skal rísa, sá yrkendr á fá (vill fá).

Arla skal verks vitja.

Arma menn engir vilja þekkja.

Arma og ríka gjörir dauðinn líka.

Arnióðr er ærið þúng byrfti.

ArmóÖr liins illa kennir hönuin mikiS íllt.

Armóðr kann margan hygginn a$ gjöra.

ArmóÖr og skortr gjöra letíngjann líka sem uðherfángi.
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Armr er djöfull, á hvorki líf e5a aál.

Armr er vara vargr.

Armæftan alda einhvÖrntíma dvín.

Arsgróði skal vera ársfæði.

Arta má vínber, ef vaxa skulu.

Arta má úngan í tíma.

Art lætr ei af eftli sínu.

Arvakr aflar fyrir ár og missir.

Árvakr þrífst, en fátækt fylgir lötum.

Aræði og úrræfti ega a$ samsvara.

Asaka mig, sertu saklaus sjálfr.

A saurnum verÖa svínin feitust.
*

A sfer kann hvör annann bezt a$ þekkj

A skallanum er skinnið nertast.

a.

/

A skipi skal til skrei&ar orka, en me$ skoti fugla.

Asna byrjar fóðr fá, og flengíngu þar ofaná.

Asnann skal ei ofkeyra (ofgirfca).

Asninn ber heim eldiviðinn, en fer þó ekki í boðið.

Asninn verðr byrÖi a$ bera.

Astar fögnuSr færir hryggvan enda.

Astarhugar optast samanrata.

Ast er ei aufcfólgin.

Ást er hrygíar upphaf (er rettr bardagi.

Ast fylgir aums gjöfum.

Ast hylr Iýti.

Astin cr allgóSr vör£r.

Astin er ei álitsvöud (fer a<5 álitinu varla).

Ástin hefir augun í hnakkaivum.

Astin spyr ei aft jafnræði;

Ast plagar a& vera
,
þar púngrinn hángir.

Á sveJli skrifaft sést sjaldan lengi.

Á sögnum verfcr sízt skortr. i

Á tali skal túlk merkja.
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AtburSum skyldi embættfó hlýfta.

Atfaung skal auka, sem engiu séu.

Atfaung skal bíta, sem ei kunni a& þrjóta.

Atfaung skal brúka, sem æíi sé liðin.

Atfaung skal spara, sem ei munir deyja.

Atgjörfi J>itt sé í þér, en hrós Jritt í annara munni.

Athuga ei síðr skaðann enn ábatann.

Athuga fyrr enn úrskurftaft er.

Athugasamr eíi gjörir mann varfæran.

Athuga þig, oddr er líka á ör minni.

Athugi batar allar sakir (varnar bezt voftanum).

Athlæi er eitt, og annafr smánin sem því fylgir.

AtlUæi skal að engum gjöra, en þó aumum allra sízt.

Atkvæði verðr öllu að fylgja.

Atli sveik hann Börk.

Atlotifc, eptir því sem þaS ér, skapar geðsmunina.

Atlotin góð eru útlátum betri (eru æðri enn gáfa).

Airðfengið er þaS íllt verkar.

Auðfengið er þaÖ öllum er frambofciS.

Au&fengnir eru ágjarnir prestar og óhófsfullir leik-

menn.

Auðgiiuit er barn í bernsku siiini.

Auftgiuutr er óframsýnn og fávís (sá öllu trúir).

Auðgiiintr fær ætíÖ spé.

Aufci betra J)ykir vit í ókunnum staS.

Aii(5i né heilsu ræftr enginn maðr.

AuSkennd er ágjörn ylgja.

AuðlegÖina finna allfæstir, en eptir heuni leita flestir.

Au^leg(5in eflir dug, en eykr hug.

Au(5JegÖin cr opt meir til gamaus enn nytscmdar.

Au(51eg(5in hefir ósegjanliga marga biðla.

AuÖmjúkr múkr, ofláti ábóti.

AuÖmjúk pjónusta öíSlast góíS laun.
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AuSnan er einhlýtust.

AuSnan ræðr öllum liag (sígri).

Aufcnæm er ill danska.

AuSríkr er orkufylginn (auftugr er orku félagi).

Auðs af illum gróða ei gleðst þriðji niSr.

Auftsén er saur á annars nefi.

Auftsén er undirhyggja á yfirlitum.

Aufcs er vandt viÖ yftjusemi.

Auftsnægtir verða ei alltíð a<5 Jrifum.

Audt er feigs forafc.

Audt er seggja sæti, saknar manns úr ránni.

Auðveldara er að finna fé enn frægð.

Auðveldt þykir í annars fótspor feta.

Aufcr fljótt fenginn, skjótt verðr enginn.

Auðrinn apar marga.

Auðrinn bætir afbrot stráks og ærumein.

Aufcrinn bætir alla skák, ef ei er mát á borSi.

Auðrinn er afl þeirra hluta, sem gjöra skal.

Auðrinn er sem augabragð (er valtastr vina).

Auftrinn gjörir áhyggju.

Aufcþekkt er ástfóstrið.

Auðþekkt er athlæifc hjá öftrum lý£. >

Aufcþekktr er asninn á eyrunum (krabbinn áklónni).

Aufcþekktr er heimskr, nær hjá hyggnum sitr.

Aufcþekktr er sá engum líkar.

Auðþekktr er sérhvör af or<5um og gjörSum.

AuSþekktr er úlfr í rö8.

AuSæfi æra ósnotran.

AugaS er erindisrcki hjartans.

AugaS sér sig aldrei sjálft.

AugaS skal skoSa, cn skynsemin yfírvega.

Augun ei leyna, ef ástin er heit (ef ann kona manni).

Augun eru bezt í hvörjum leik.
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Augun eru tollfrí,

Augun eru opt fótum forráS.

Augunum kennir illr lesari.

A úlfssteikina vcrðr að slá skörpu saltL

Auman er íljtStt a$ firta.

Aum er hirðislaus hjörð.

Aum er reifti án aíls.

Aum er sú erfðin, að ega mök viS tröll.

Aum eru óyndis úrræði.

Aum eru úngra ráð.

Aumínginn, sem ekkert á, einatt kinn má væta.

Aumt er ástlaust fe.

Aumt er I>a<5 (þess) ráiS, sem enginn rækir.

Aumr er lagalaus lýðr.

Aumr er sá cnginn ann.

Aumr er sá, sem ei kann sjá.

Aumr er sá, sem ei vill verða hetri.

Aumr er sá, sem ekki fríast nema með lyginní.

Aumr er ærulaus (agalaus, ástlaus, yðjulaus, öfund-

laus) maðr.

• Aumr niaðr, ef ser atvinnu fær, telr scr einkis vant.

Aura skal afla á alla vegu, sem drengmanni dugir.

Auratjón skal maÖr ei illa hera, |>ótt hönum se skap-

aðr skafti.

.

Aura þína skait ei til ónýtis hafa, þó {rig vellauð-

ugan vitir.

Auraþykist njóta enginn maðr, nemahann heilsu haíi.

Ausa verör, fx> á geíi.

A viömóti má merkja manninn.
A fíngum skal lög þreyta.

A öllum höndum liggr nokkuð.
A öllu verírendir og stans, utan miskun græÖarans.
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B.

JOáÖar eru hendr viiS axlir fastar.

Báftar eru óvísar vonir.

Báðar verða hendr hreinar, ef hvör [)vær aðra.

Báðir drápu Golíat, Gu$ og Davíd.

Bagi er ekki aÖ bindast orða.

Bagi er opt bú sitt að færa.

Bágt á einvirkinn, en bágara hinh sjúki.

Bágt er a$ ala óþakklátan, svo hann ei aftfinni.

Bágt er a$ berja höfðinu við steininn.

Bágt er að binda huga sinn.

Bágt er aÖ blanda saman reifti og elsku.

Bágt er aft blása og hafa mjöl í munni.

Bágt er að blindr blindan lerði.

Bágt er a<5 bæsa ófæddu ffe.

Bágt er a$ drepa ofsann í þeim drambláta.

Bágt er að fá vagn, fá allir aka.

Bágt er a$ festa hönd á hamhleypum.

Bágt er a$ gefa af engum efnum (flesk í hvörja

máltíÖ).

Bágt er að gjöra retta útleggíng yíir rángan texta.

Bágt er aft gjöra svo öllum líki.

Bágt er að giöra tvo mága úr einni dóttur.

Bágt er a<5 gjöra pann hugaSan, sem raunar er ragr.

Bágt er a$ halda útfúsum eyri.

Bágt er a# hnoða brauð af steinum.

Bágt er að ýta kappi viÖ sitt ofreíli.

Bágt er að koma saman ógiptu og auíSnu (þörf og

mctnaði).

Bágt er að koma tveimr digrum í einn sekkinn.

Bíígt er a<5 leiSa ólmt Jjón á litlu hári.
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Bágt er aiS líða margar áreitíngar án klögunar.

^ágt er að meta ókunna hJuti eins og byrjar.

Bágt er a<5 mót]jróa sitt egift serlæti.

Bágt er a$ nenia þa<5, sem náitúran bannar (taka

J>a$ náttúran ei vill gefa).

Uágt er aÖ r&tta JjaÖ tré, sem bogið er vaxið.

Bágt er að róa einni ár (róa köttinn af gærunni).

Bágt er a<5 sjá yíÖ liags manns. höggum.

^ágt er aÖ sjá viÖ svikum hins slæga.

•^ágt er a<5 sigla milli skers og báru.

^ágt er að skilja fastan mann og fe hans.

^ágt er aö smíöa skjöltl fyrir skeytum ólukkunnar.

-Bágt er aö spyrna móti. broddunum.

^ágt er a<5 stappa hafsvclginn, eðr fulinægja ágirnd-

^ágt er a<5 tefja fyrir ellinni.

•^ágt er a<5 venja vonda náttúru til góðs.

^ágt er að vera beggja vin og báðum trúr.

Ságt er a<5 þvo lasta ílekki af alÍri sinni ætt.

liágt er argan a<5 arta.

Bágt er beinserkjum a$ beygjast á hliS.

Uágt er ei að lynda viÖ líkann.

^ágt er einni konu aft ega tvo kónga í sömu höll.

^ágt er fyrir annars ge<5 a<5 gjöra.

^ágt er fölskann að lela.

^ágt er heimskum breyta, svo hyggnum líki (heimsk-

um hyggindi kenna).

^ágt er saurugri hönd frá ser a<5 kasta.

^ágt er þeim a<5 berast hátt, sem búiÖ tærir smátt.

^ágt er öðrum mat að kjósa.

Baka pig meöan eldrinn brennr.

BaklastiÖ er óvildar upphaf.

^anahætt er á boöanum.
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Bár-mikill sjór blekkir margan, en vi5 logn em
eg hálfu hræddari.

Barmrimi er heimskra manna (kvenna) hirzla.

Barnalán er betra enn fe.

Barna mátt vænta, sem breytir vifc feðgin.

BarnamæÖr skaitu þer beztar velja.

Barnanna dlukka er stærri , enn gráta megi.

Barndómsligr aldrdómr er úngdómsins athiæi.

Barn er barn.

Barn er móðurinnar bezta yndi. .

Barn er svo í bý bert, sem pa$ er heima lært.

Barnift fer pángað, sem pa& iinnr sinn líka.

Barn klagar högg, en ei hvafc brotiÖ Iieiir.

Barn má skríða, til pess gengifc getr.

Barn segir jafnan sannleik (vilja).

Barn skal hafa drykk sem haukr, og högg sem asni.

Barn paft hefir lítið, sem bítr sinn borðdisk.

Bata má verk, pó ei bætt verÖi.

Batnandi manni er bezt aÖ lifa.

Bauð eg biskupi, betr pókti mer hann pá ekki.

Baug pú gef, og mun hann biðjaper lofs lijálýíum.

Beggja parf eg Iiandanna , pá eg er heima (par eg

á heima).

Bera skal barn, lieldr enn draga.

Bera skal sjúkum (kraunkum) , en bjóSa ckki.

Bera skal sök til sátta og bóta.

Bera verftr til hvörrar sögu nokkuS.

Ber baggi (beggja) vitni, pá (ef) Ijiíga skal.

Ber ei fram bögur, lýti eru fám fögr.

Ber er hvör á bakinu, nema bróÖur egi.

Ber cr hvör borinn.

Bergr hvörjum, sem ei er foigr.

Berja (blíÖka) skal barn til ástar.

\
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Bernskr er bráSsinnaSr (brjálsamr) maSr.
Berstu heldr vi8 óvin þinn, enn vera blauSr.

Bétra er afc ala hund enn illan þræl.
Betra cr aÖ árna góðs, enn afla móðs.
Betra er aö báiiga enn biöja.

Betra cr aÖ barn gráti, enn faBirinn fángist (fargist).

Betra er afc bjargast vifc sitt, enn biÖja afcra.

Betra er afc biftjasfer til meins, enn stela ser til gagns.
Betra er að bindast eins, enn tala tíu.

Betra cr a$ bogna enn bresta.

Betra cr að búa í sínu húsi meS gleSi, enn annara

með sorg.

Bctra cr að ega enn æskja.

íetra er a$ eitt se a«, enn allt.

Betra cr að erfa dygð enn auðlegS.
fi etra er að falla meÖ sæiró (heiðri), enn lifa (flýja)

með skömm.
Betra er að fá skjóta sæmd , enn lángvarandi sví-

virðíng.

Betra eria« flýja, enn flökta illa.

Betra er a$ gánga í gráthús enn gleíihús.

Betra er að gefa ser til skaða, enn stcla ser 'til gagns.
Betra er aS gefa tapt, enn haldast á vi$ strákinn.

Betra er að geyma síns, enn grafast eptir annara.
Betra er að giptast enn brenna.
Betra cr að gjöra vel sjálfkrafa, enn af laganna kúgun.
Betra er a$ gráta með hyggnum, enn hlæa með

heimskum.
Bctra cr að GuS sjái, enn mennirnír viti.

Bctra er a$ hafa bein sín heil enn brotin illa.

Betra er aö hafa bor« fyrir báru.

^etra cr a$ hafa yndi cnn auS.
íctra er aS hefjast af liilu , cun kefjast af miklu.
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Betra er aft Iicimta litla skuld, cnn gjalda raikla.

Betra ef að hepta íllt ehn hvelja (að foríika enn etja).

Betra er a$ herða lög ciin hvctja.

Betra er. a$ heyra góðrar konu grát , cnn gleftilæti

Betra er acS játa sannri sök, enn neita.

Betra er að íllt undandragist.

Betra er afc kaupa dýrt , enn selja falsk.

Betra er að koma til vinanna, enn vera hjá þeim.

Betra er a$ lcigja strákinn , enn eiga.

Betra er að líða órett, enn brjóta lögin.

Betra er að li'fta lítinn órett, enn lifa í miklum laga-

þrætum.

Betra er að líða skaSa, enn fá skammligan ábata.

Betra er að lýsa morði , cnn leyna því.

Betra er aft lofast af (þóknast) einum góðum, enn

ótal mörgum illum.

Betra cr a$ lofast fyrir þolinmæfti cnn hreysti.

Betra er a$ lútaaÖ litlu vísu, enn leitaaÖmiklu óvísu.

Betra er a$ manninn vanti feð, enn feft vanti manninn.

Betra er að mæftast enn hræftast.

Betra er að njóta lítiJs meÖ ró, enn mikils me<5 ófriði.

Betra er a$ nokkur njóti enn enginn.

Betra er aÖ maðrinn prýSi embættið, enn embætt-

ifc manninn.

Betra er a& prettast um íJlt, enn enda þa$.

Betra er aÖ Rín ráfci gulli, enn rógr frænda verSi.

Betra er að róa, enn reka undáh.

Betra er a5 seint se í góÖu, enn seinna í ilJu.

Betra er a$ sitja lægra, svo manni se hægra,

Betra cr a$ spyrja eittsinn heimskliga, enn vera

alltjafnt heimskr.

Betra er aft stíga í eldinn, enn standa í hönum.
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Betra er a8 stilla í bekk enn á.

Betra er aÖ taka stein úr götu sinni, enn detta ura

hann.

Betra er aS temja ljón, enn túngu óspaka.

Betra er aÖ veifa raungu tre, enn aungu.

Betra er aS vera bljúgr enn blygSunarlaus.

Betra er aS vera dauSr enn ærusnauSr.

Betra er aS vera daufr fæddr, enn daufr af [ner-

móSsku.

Betra er aÖ vera elskaÖr ífátækt, ennhataSr íauSIegS.

Betra er aS vera elskaör meÖ áliti enn dáleika.

Betra er aÖ vera fátækr og heill, enn ríkr og vanheill.

Detra er aÖ vera felaus enn ærulaus.

Betra cr aÖ vera frí fugl, enn fánginn kóngr.

Betra er aÖ vera föÖurlandsins æra, enn þaö se Iians

æra.

Betra er aÖ vera góÖs manns frilla, enn gefin illa.

Betra er aÖ vera góSr enn þykjast.

Betra er aÖ vera heiöraSr undirgefinn , enn forakt-

aSr yíirboSinn.

Betra er að vera í heimferð, enn Iieiman m.eS ný-

giptum.

Betra er að vera laukr í lítilli ætt, enn strákr í slórri.

Betra er aS vera laus viS hauginn, enn bundinn við

drauginn.

Betra er aS vera lítiS lofaSr af ÖSrum , enn oíloía

sig sjálfr.

Betra er aS vera ógiptr enn illa giptr.

Betra er aS vera opinskár, cnn ótrúr smjaðrari.
Betra ér að vera sjálfbyrgr enn sjálfráSr.

Betra er aS vera trúfastr ópokki, enn örlátr og óhald-

inorSr.

Betra er að vera vfs fyrir skaSann enn eptir.
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Betra er a$ vera vitlaus enn ugglaus.

Betra er að vita rétt, enn hyggja rángt.

Betra er a$ virðast fyrir manndygft enn raikinnauft.

Betra er að vægjast til gófcs, enn bægjast til móÖs.

Betra er að vægjast til virðíngar enn stofna til

stórræða.

Betra er a$ yfcja enn biÖja.

Betra er að þegja enn segja þaft lýÖum reynist lýgi.

Betra er að þegja enn þræta.

Betra er aft þegja meft vizku, cnn tala með vanvizku.

Betra er aö þegja sér til sæmdar, enn tala sér til

skammar.

Betra er aÖ þegja yíir s/num dygÖum, eim hrósa sér

af þeim.

Betra er aft figgja bofcin hús, enn beiðast annara.

Betra er a$ þiggja ráö enn gefa.

Betra er að öfundást af mörgum, enn aumkast af

m'órgum.

Betra er á hólmi hvast hjarta, enn hvast sverð.

Betra er án sektar íllt aÖ líða, enn meÖ óæru í

lukku aft lifa.

Betra er aptr að snáfa (snúa), enn órétt aS ráfa.

Betra er autt rúm, enn iJIa skipað.

Betra er beinsár enn bleyðitár.

Betra er bernsku aÖ byrgja, enn henni út a$ ausa.

Betra er bert bein enn alls ekki.

Betra er brotið hús, enn byggt me$ ósamþykki.

Betra er bæn afc neita, ennlengi undandraga aÖ veita.

Betra er bæn að neita, enn meö eptirtölum veita.

Betra er dairðr að vera, enn um húsgáng að fara.

Bctra er dygð að safua enn dýrum fésjóðum.

Betra er einn aft vera, enn illan stallbróöur hafa.

Betra er eitthvað cnn ekkert, ef til einhvörs dugir.
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Betra er eittsinn a$ undirgánga, enn alla tíma í fári

aS standa.

Betra er eittsinn ærliga a$ deyja, enn me5 óæru

lukku aS Iiafa.

Betra er ekkert lof, enn um of.

Betra er ekki a$ vita, enn íllt lieyra.

Betra er eplið geíiÖ enn etið.

Betra er fávizku fela, enn út aS ausa.

Betra er fylgi enn fjölmenni.

Betra er geymt enn gleymt.

Betra er geymt gjald, enn gömul sök.

Betra er gott or$, enn gáfa (góz mikift).

Betra er liálft brauS heimilt, enn heilt ófrjálst.

Betra er liálft brauS, enn allt mist.

Betra er handlegg enn háls aS hrjóta.

Betra er heilt enn bætt (vel gróiS) (bætt nieS gulli).

Betra er her se, enn haíi veriS.

Betra er hey enn hagi.

Betra er íllt lítiS, enn annaS verra.

Betra er íllt yíirvald, enn ekkert.

Betra er í útlegS enn dííiissu.

Betra er kál í koti, enn krás á herra-sloti.

Betra er lán enn liggjandi fé.

Bctra er líkama enn sálar sjúkleik aS hafa.

Betra er lítiS enn ekkcrt (ljós enn mikiS myrkr).

Betra er lítiS leift, enn ofmikiS etiS.

Betra er lítiS sergott, enn mikiS annars gott (ofgott).

Betra er IitiS víst, enn mikiS óvíst.

Betra er loíligt líf entt lángt.

Betra er lof úr annars enn sjálfs munni.

Betra er logiS last, cnn login lirósun.

Betra er mannorS gott, enn mikill auSr.

Betra er minna og jafuara.



Betra er óbeSiS , eun ofblótaS.

Betra er ólofað, enn illa efnt.

Betra er rettdæmi, enn rángfengin múta.

Betra er seint enn aldrei.

Betra er seint og vel, enn fljótt og illa.

Betra er sjálfr aS hafa, enn systur (bur eSa bróSur)

aS biSja.

Betra er sinn óvin meS auSmýkt yfirvinna, enn meS
harSindum hræddum aS halda.

Betra er slctt skafiS, enn illa grafiS.

Betra er smíSiS, enn smíSkorniS.

Betra er sumra vitni, enn velgjörSir. •

Betra er svo biiiS, enn verr búiS.

Betra er tómt liús, enn tíu aular.

Betra er trúverSugt ráS, enn fylgi falskra vina.

Betra er viltum aS vera, enn öllum aS trúa.

Betra er vísliga aS gjöra, enn yi'sliga aS tala.

Betra er ySjulaus aS vera, enn íllt aS gjöra.

Betra er þaS enn annaS verra, aS þræll se lierra.

Betra er fmnnt brauS hjá ser, enn steikateprur meS

storhöfSíngjum.

Betra er Jmnnt Öl, enn þykk skol (eim Jnirrir koppai*).

Betra er æran laíi , enn öldúngis týnist.

Betra fylgir sjaldan síSar.

Betri er ákefS enn áranna fjöldi.

Betri er beiskr sannleiki, enn blíSmál lygi.

Betri er belgr enn barn (barniS scgir, belgrinn

þegir).

Betri er bjallan bitin, enn hvömrin slitin.

Betri er biSlund beSin, enn bráSliga ráSin.

Betri er bitlaus brandr, enn brýndr á sunnudag.

Betri er bjúgr kálfr, enn ber þúfa.

Betri er blessan GuSs , enn brauS mikiS.
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Betri er blindr, enn brendr 8&.

Betri er bráðr inn í hús enn útfús.

Betri er bölmó&r , sem bót fylgir, enn sællífi £a8

me<5 sorgnm endar.

Betri er dauði, enn aumt (sjúkt) líf.

Betri er dyg<5 enn dýr ætt.

Betri er eineygðr enn blindr (vagl enn blindr).

Betri er einn dóttur-mágr, enn sjö sonarkonur.

Betri er einn fugl í hendi, enn tveir í skógi (einn

liaukr á hendi, enn tveir á flugi).

Betri er einn innan múra, enn tveir utan.

Betri er einn (ein kýr) með ró, enn sjö meÖ óró.

Betri er einn með yndi, enn tveir me$ trega.

Betri er einn vinr nýtr enn tíu ónýtir.

Betri er ein tinta með öl, enn tóm tunna.

Betri er elli hans (eins) , ehn æska sumra.

Betri er elska gjafarans, enn gáfa elskarans.

Betri er fátæk móðir, enn fullríkr faðir.

Betri er fátækr me<5 æru, enn fullríkr meÖ skömm.

Betri er fátækr vinrinn, enn fulJríkr hinn.

Betri er framsýni, enn flaslig atorka.

Betri er friÖr enn bardagi.

Betri er fullr magi, enn fagr kyrtill.

Betri er gæfa enn gjörfugleiki.

Betri er góðr ostr, enn gæsavængr.

Betri er gunst eim gáfa.

Betri er hálfr skafti enn allr.

Betri er heilbrigöi enn hvörskyns sælgæti.

Betri er hryggr vinr, enn hlæandi óvinr.

Betri er húsbruni, enn hvalreki á fyrsta (búskapar) ári.

Betri er innvortis heilsa, enn útvortis fegurS.

Betri er klók túnga, enn kembt hár.

Betri er krókr enn kelda.

(4*)
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Bctri cr latr cnn lipr til illverka.

Betri er lifandi Jiundr, enn dautt Ijón.

Betri er lítill iiskr, erfix tómr diskr.

Betri er lítíll heiSr, enn stór skömm (iángr skaði)

Betri er lítill lás fyrir húsi, enn enginn.

Bctri er lítil lukka vaxandi, cnn mikil mínkandi.

Betri er lítill treiníngr, enn stór forsnerðíngr (of-

steitíngr).

Betri cr lítil næríng heima, enn full* borg í fjærlægS.

Betri er lítil rekavon, enn mikil skriÖuvon.

Betri er lukka, enn laung bein.

Betri er löstuft dyg$, enn lofaSir lirekkir.

Betri er rnögr forlikun, enn feitr prósess.

Betri er ná$ enn rettr.

Betri er nauMng til nytsemSar, enn sjálfræSi til

syndar.

Bctri er ótti fyrir þræl, enn eptirlæti.

Betri er raun góÖ, enn raup mikrS.

Betri er rettsýni, cnn skarpsýni.

Betri er yettvís skaði, enn rángfcngínn ábati.

Bctri er ræksla, enn ríkdómr.

Betri er sár enn sjúkr.

Betri cr sá sem berst, enn hinn sem óþrífst.

Betri er skál meS kærlcika, enn alinn uxi meS liatri.

Betri er smár (lítill) fenginn, enn stór enginn.

Betri er sonr, pó síSaliun se.

Betri er svángr licstr á reisu , enn soltinn heima.

Betri cr svángrvís, cnnfnllr óvís.

Betri er svartr svinnligr, enn bjartr heimskligr.

Bctri er tómr púngr, enn peníngr stolinn.

Betri er trúr óvinr, enn ótrúr vinr,

Betri er trú , enn tent jarn.

Betri er trúskapr, enn tcngSir.



53

Betri er tukt, enn tign.

Betri er veikr mjúkr, enn sterkr stirSr.

Bctri en vinr í nánd, enn brdSir í fjærlægS.

Betri er vizka undir vondum kyrtli , enn dáraskapr

undir dýrum stakki. f

Bctri er úngr vís, enn gamall dári.

Betri er yðn enn ákafi.

Betri er ýgldr vinr, enn allkátr fjandmaSr.

Betri er þögu, enn óþörf ræða.

Betri er þögull enn þrátt skvaldrandi, einnin þó*

liann satt segi.

Betri er ærlig fátækt, emt rángfengiiin ríkdómr.

Betri eru eðallig verk , enn eÖallig ætt.

Betri eru elskarans slög (högg) , enn koss falsarans.

Betri eru engin l)örn, enn óguSlig.

Betri eru sár sannyrSi, enu blíÖmál hræsni.

Bezt er a$ hvör eigi þa$ hann á.

Bezt er aö liætta, meðan vel fer (hvörjum icik, þá
hæst frarn fer).

Bezt er aS líða, þá lukkan er reið.

Bezt er a$ líkindum verfti.

Bezt er a$ smíSa, meSan járniS er heitt.

Bezt er aS sníða ser stakk eptir vexti.

Bezt er aÖ taka gæs, meSan hú'n gefst.

Bezt er aft vera bráSr í raun (rettri).

Bezt er a$ una viS orSinn hag.

Bezt er aS ySja og biSja, og befala GuíSi þaÖ þrifcja

(ávöxtinn).

Bezt er illu aílokití.

Bezt er sá fái brek, sem bifrr.

Bezt smakkar örgum (örmum) annara fæÖa.

Beztu menn gcfa beztu ráð.

Beztr er kusi kaldr.

\
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Beztr sá þykist, sera bæfci má vitr og sterkr vera.

Beztu sakir fá ei alltífc bezta enda.

Betr draga tveir fuglar til hreiðrs enn einrt.

Betr er farifc , enn heiraa setið.

Betr er fært softbolla á saurpolli, enn herskipi á

haíi út.

Betr er sefað íllt, enn uppvakiÖ.

Betr fer, ef breytt er.

Betr sjá augu enn auga.

Betr sitr konúngi, enn kotúngi, kóróna.

Betr sti'ga tveir, enn einn.

Betr trúi eg þínum heiðnura panti (parti), enn pinni

kristinni trú.

Betr vinna hyggindi, enn harfcindi.

Betr vinnr lempni, enn laung hirtíng.

Betr vinnr vit, enn strit (vizka enn afl).

BeygSu kvistinn, meðan hann er úngr, enn brjóttu ekki.

Bjalla er bjórfullr maftr.

Bift býftr öðrum inn.

Bifc ei opt höfðíngja, þó hann se Jrinn vinr.

BiSja má hefnda, sem boftorft leyfa.

Biftjandi ma$r fær börn.

Bifcill margr er undir blökkum stakki.

Biðin býðr inn bráfcþurfandi gesti.

Biðin kann margt aÖ auglýsa.

Biðlund á biS.

Býðr enginn betra enn heíir.

Byggíngin byrgir grundvöllinn.

Bik er bátsmanns æra.

Bila ei að baga, fyrr enn pér vex mannvit í maga.

Bilar hvörn, þá bofcifc er.

BýlífiÖ gjörir búkinn sjúkan.

Biljum fer batnandi veör.
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Binda skal fjandann, bjarga óverfcugimi.

Biud þú hest á bak vagni.

Bjó-ö þú asnaimm gull, haim hrekar um hálni.

Bjór er vond vara.

l5yr<Si betri ber-at maðr brautu aíS, eu se manuvit

mikift.

Byrgt er annars brjóst.

Byrg |>ú fjósið, nieðan haulan er úti.

Byrja ekki lífið , fá fú hefir fullendaS faS.

Byrja mikið, haka lítið.

Birni er láð, hilr á hjá fleirum.

Bísna skal til batnaðar (bíða).

Bísn skulu fádæmum sæta.

Bíta má heitíiski, ef aS borði verÖr dregiÖ.

Bíta mundir þú, ef gott hein væri.

Bitu feðgin her súr, harna tennr [)ess kcnna.

Bjúgar kriiinmur brúkist meÖ hóii (brúkist hjá holi).

Björg fær sá ei er feigr.

Blaða skal kál', en ei uppræta.

Blanda ei ógiptu við auSnu.

Blandin yðran blekkir opt þann einfaida.

Blás ei svo pípuna, aft helgrinn rii'ni.

Biástu á, búmaðr, blátt er undirj vera mun, sem vant

er, vatn undir ílautum.

Blautt er barns holdið.

BJíft er bætandi (berandi) hönd, ill spillandi túnga.

Blí&lyndi og trúlyndi er ei alltíð samfara.

Blítt er blæu briunið.

BlygÖast flestir vift bríxlyrftin sönn,

BlíðyrÖum er hlekkíngarhætt.

Blindan skal á braut leföa.

Blindar egin ólukka.

Blindr er harusmagi.
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Blindr er bóklaus ma$r.

Blindr er dauðadagr.

Blindr er hvör í sjálfs síns sök.

Blindr mafcr, {mrfamaðr.

Blindr ratar sjaldan rett.

Bljúgr skyldi beggia vin, og báðum trúr.

Blóðið rennr til skyldunnar.

Blóðugt er hjarta, þeim er biðja skal sfcr í mál

hvört matar.

Blóðnæturnar (æsarnar) eru hvörjum bráSastar (um

blóÖhnútinn er hvörjum bráftast).

Blómstrið er snjósins festipeningr.

Blót er breytni IjcSt (fá laun ljót).

Blót er heiðíngjanna árbót.

Blót né fórnir þarf ei til batnaSar fyrir afgjörfciríta.

Boftin pjónusta er laungum forsmáð.

Boðnar reglur vel ber að vakta.

Boftskap má eg bera, andsvar kann eg ei kjósa.

Boðsletta hefir hvassan kníf og húngrað líf.

Bófi , bóíi ! haf þig í hófi.

Boga skyldi enginn oflángt toga.

Bógr fylgir hvörju skammrifi.

Bókstafir f>rír gjöra þjalar stýr.

Bólan gjörir ófagurt enni.

Bollar margir birlarann trylla.

Bolr er kyrr, £á burt er haus.

Bónasekkinn er bágt a$ fylla.

Bónbjörg smakkar bljúgum manni sæt.

Bóndi á húsum að ráfca.

Bóndi er bezt verðr, húsfreyja þaniæst.

Bóndi kærir, afc af reykelsi ei fái annað enn dauninn.

Bóndi skal be$ verma, en brúðr í fyrsta sinni.

Bón fylgir brfefi hvörju.

\
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Bónkjálkar eru ei brotnir.

Bón smakkast bljúgum manni sætt.

Bón vill hafa bón til launa.

Borgan skulu menn farga.

Borgara (burgeysa) og búra skilr ei annaS eim múra.

Bót er þa<5 í böli mest, a$ bræftrum líki (lyndi)

allra bezt.

Bót fylgir böli hvörju (liggr til brots hvörs).

Bótin er næst þá böliÖ er hæst.

Botnlaust djúp er bágt að kanna.

Bráft er barnsþöríin (brádt er barna skap).

BráSfengin lukka er sjaldan lánggæÖ.

Bráðgjörð börn srðast sjaldan vel.

Brádt er brautíngja erindi.

Brádt fer or<5, ef um munn líðr.

BráSr er sá, er á bröndum skai síns of freistaframa.

Bráðr er sögusmiðr.

Bragfc er a$, þá barniS finiir.

BragS er, J>ó gott bragfc se.

Brák er a<5 bera tre til skógar.

Brandr af brandi brennr.

Brattan skal til brunns grafa.

Brattara baufcst á Bratthálsi
, og refcist vel úr.

Brauð er barns leikr (liuggun).

Braufcs íþrótt búksins not, sálar skaði.

Braut kann aÖ villa vofa.

Bregðast kann til beggja vona.

BregÖi enginn föstu heiti fíra.

Breg<5r barni til ættar.

BregÖr flestum á banadægri.

Bregðr hvörjum bángsa viÖ banaskoliS.

BregSr hvörjum til barnæskunnar (til vanans).

BregSr höltum til hækju.



Brekul er barnæskan ("brekull er barnsvandi).

Brenn ei hús, fyrr enn fjandmenn fjöldga.

Brent barn forðast (óttast) eldinn.

Brigðular eru þorra þýðurnar.

BrigðJjóst er norðrljós og ný í skýjum.

Brigðul eru útleiidra orS.

BrigÖuIt er Jýða líf (lof).

Brigðult er veðr, þó blítt sýnist.

Brynja gefr ei feigum fjör.

Brjóstgóðan er best að biÖja.

Bröðir! bróðir! sagÖi refrittn viÖ rakkann bundinn.

Brókin fylgir bolfötunúm.

Brotin hnot (nyt) gefr bezta (Iiefir sætan) kjarna.

Brotlig erum vi<5 öll, kvaÖ abbadís.

Brugðizt liafa betri vonir.

Brúka ei það gaman, sem öðrum gjörir kiunroða.

Bríxla engum um bætta sök.

BríxIyrSum skal beita vift engan.

Brögð eru í taíli.

Búa skal hundana, á&r enn herinn hleypr.

Búðu að þínu, enn eltu ekki óvíst,

Bú er betra, þó lítifc se.

Búið liafa heimskari í Flóa.

Búinn er hundr, þá hann hristir sig.

Búinn viö meinum skyldi bragna hvör, þó gángi aS

óskum allt.

Bundin (byrg) er sú, sem barnið geymir.

Búrar hækka (gjöra) herra, og hafa í staðinn verra.

Bús íþrótt gefr brauðs (bús) gnótt,

Bústu viÖ iilu, þa<5 góða skaÖar J)ig ekki (kemr ci

óvart). *

Bú Jjig í góðviÖrinu viÖ illviðrinu.
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BæSi er íllt og lítiÖ, þa$ ófokkinn gefr (seint og illa

þaÖ letínginn vinnr).

BæÖi er þörfin bráÖ og laung.

BæÖi verSr aö húngra og kala til fjár.

BæÖi verÖr aÖ kyrra og keyra.

BæÖi verör aÖ leita djúpt og grunnt.

BæÖi verÖr maÖr aÖ vera ragr og
(
áleitinn.

Bær er hvör aÖ ráÖa sínu.

Bæt svo annars liarma, aÖ þú verÖir laus viÖ Juna.

Bæt svo bú J)itt, aö þú ei annan skaÖir.

Bætt er þaÖ, sem brotiÖ dreymir (bætt er, þegar

brotiö dreymir).

Bögull fylgir livörju skammrifi.

Bögur lýta lög.

Böguskáld ei breyta óÖi.

Böi eykr kraunkum kvöl.

Böl er búskapr, lirygÖ er hjúskapr, aumt er cinlífi,

og aÖ öllu er nokkuÖ.

Böl er, ef barn dreymir, nema sveinbarn se, og sjálfr egi.

Bönd eru óöum bezt.

D.

I^áSlaus er drottins svikari.

DáÖlítill opt drjúgliga lætr.

Baglig reynsla, daglig uppfræÖíng.

Bagr er alltíö nóttu nálægr.

Bagr hvör liefir sína eigin ilsku (sína eigin þjáníng).

Bagr kemr eptir þennan dag.

Bag skal aÖ kvöldi lofa, en æfi aÖ endalykt.

Bándiskvinna drottnar sínum manni meÖ hiýöni.

Bándiskvinna (dugandiskonu) kaupir enginn ofdýrt,

Bans er gárúnga glis.
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Dánumenn segja til sín.

Dánumennska er dýrmætr fesjóSr.

Ðaprast íiest vrð dauðans Jryt (skál).

Dárar láta orð gánga innum eitt eyrað, og útum annað.

Dárligt f>or deyddi marga sveina.

Dátt er úngra yndi.

Dauðaus útgángr er greiðr (liaf í þig og á , svo fer

þú frá\

Daufcar eru ei alltrð dauðs manns sakir.

Datói er alls ílls endi (armæðu hvörrar).

DauÖinn er allgóðr dóttur-mágr.

Dauðinn er betri enn fátækt, sú í freistni lcrðir (enn

sjúkt líf).

Dairðinn er kær, se lukkan mótbær.

Dauðinn er viss, cn dauðastundin óviss.

Dauðinn lætr ei þeyta lúðr fyrir ser.

Daudt mein þarf dyggvan læknir.

Daudt skelfrlijarta Irins blauða, enhálfumcir þá liílr.

Dauðr er dauðs manns vinr.

Dauðr er li.mn, sem dregr ei anda, uema í <lái liggi

Dauðr er höfuðlaus (höfðíngjalaus) her.

Dauðr Imndr bítr ei svo blæði.

Daufr er barnlaus bær.

Daufr húslióndi og blind húsfreyja deila sjaldan.

Daufr veit ci deili á hljóðum (daufum er ei kvæði

að kveða).

Deigan skal deigum bjóða.

Deila er djöfuls ábreiða.

Deildr verðr er sá róligasti ríkdómr.

Dettr loka J)á losnar úr skorðum.

Deyja blómstr, |)ó dragi ei anda.

Dcyja skal livör um sinn.

Deyr enginn, þó dýrt kaupi.

•
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Deyr f dcyja frændr, deyja vinir, deyr sjálfr um sr&ir.

Deyr svo (því) margr, að enginn bjargar.

Djarft er a$ ega leikfáng vifc ljónrð.

Djarft fyrir ærligt má ætíÖ svara.

Djarfr cr livör um deildan verÖ.

Djarfr er ósóminn.

Digr bein draga bezt.

Digrlig or<5 koma úr* dreissugum hálsi.

Digr rödd kann að koma úr dálitlúm búk.

Djúpt er á kaplinum, þegar folaldiÖ syndir.

tyjúp vötn falla fram mcÖ minnstum gný.

Djöfull kemr brátt til boða, en er eigi snart af garfci

gjörfcr.

Djöful þarf ei yfir dyrum mála.

Djörf er heimamanns hönd.

Dofiim finnr lítt til dauðra sára.

Dóms er hvör verðr fyrir sínu aÖ hafa.

Dómr Girðs kemr, þó síÖ se.

Dóttirin klæfcist opt móður mötli.

Dramblátr gjörist sá, sem til grunns skal gánga.

Dramblátr vill ráða boði og banni.

Dramb og ágirni er af öllum hatað.

Draumar eru opt dáranna spádísir (hafa opt dáraS

margau).

Draumarnir eru myndir án veru.

Draumarnir gánga eptir daglátum.

Draumarnir loða optast á lygum (eru lygi næstir).

Draumumsinum skuluei dróttir trúa, tæla þcir íta opt.

Drcgst (dregr) til þess, sem verÖa vill.

Dregst margr me<5 djúpa und, þó dult fari.

Dregr hvör dára af sínum legunaut, siÖi af sínum

sessunaut.

D*cgr sjór til sín.
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Drckka bi8r (bySr) góS áta.

Drekka þarf dæstr maðr.

Drekka þarf hinn mæddi, og felast hinn hræddi.

Drekk og et, Gufci gleym \m ei, akta þinn heiÖr.

Drckk sem gestr, et sem heima alinn.

Drengskapr og dánumenskaeru hvervetna gjaldgeng.

Drep ei héndinni móti sæmdinni.

Drjúg er innansleikjan.

Drjúg er rakasátan.

Drjúgliga er nú drepið í kambana.

Drjiigt er það, sem drýpr.

Drjúgt er það, sem ætíð fer vaxandi.

Drjúgr er dagsþeyi'inn.

Drjúgr er landshcrinn (heimaskríllinn).

Droparnir gjöra heillt flóð um srðir.

Dropinn opt nær dettr á stein, djúp varð þar af hol-

an ein.

Drós er dánumanns yndi.

Drottinn geíi daufcum ró, hinum líkn, er lifa!

Drukkinn maÖr ræðr hvorki fyrir hönd ne munni.

Drukkins manns orÖ (bæn) eru draumi lík.

Drukkins manns munnr drafar af hjartans grunni.

Drykkjurum fást ráfc, en duflurum ekki.

Drýgja þarf ervifti, mefcan líf lafir,

Dræmt gengr lof (annars) úr dárans munni.

Dnga ekki dægr þeim, er daufta kvíðir.

Dnga vopn, ef ei bílar hugr ne hendr.

Dugðu bezt ættmönnum og góftum grönnum.

Dvín þaS (þá) opt, sem (er) duga skyldi.

Dulrinn heíir raargan drepið (drepr fjör úr mörgum).

Dygðanna sjónarflötur er samvizkan.

Dygðaráð skal helzt draga af hvörju dæmi.

Dygðarík kvinna er sá hezti hcimanmundr.
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DygSaríkr er betri enn' peníngaríkr.

er dárum heimska.
1}ys8 eflir sjálfa sig (er sín cigin laun).

^ygS er pcim að gefa, sem ei girnist.

Dyg&in cr dýrkeypt.

Ðyg*in er hin fegrsta dándiskvenna kápa (meyjanna

mesta klenódíum).

Dygfcin er hvörs eins voldugust verja.

DygSin er mannkostanna móftir.

DygSin er me$ djúpuni rótum.

Dygðin hrósar scr vel undir þægiligri ásýnd.

Dygfciu kemr velfyrir daginn, þó hún dylistutn stund.

Dygfcin lofar sig sjálf.

Dygftin og dægiligleikinn er dýrmætt at> fylgist.

Dyggra er hollast dæmi aö fylgja.

Dyggt lijú skapar bóndans bú.

Dyggum þjón launa fáir líkt.

Dyggr þjón afrekar meir enn ljón.

Dymmar eru rúnirnar þínar, þó má ráSa J>ær.

Dymm ský eru sjaldan án skúra.

Dýran dándismann enginn hata kann.

Dýr er dóttur gáfan.

Dýrki sá GuS gjarna, er heíir korn (kú) og kjarna.

Dýrt er drottins orðið.

Dýrhundr er dánumanns gersemi.

Dýrt kaupir margr fagran grip meS falsi undir.

Dægilig cr konan , sem kálitS gjörfti.

Dælla er aS leika (ráSa) eptir enn fyrir.

er aÖ draga, ef aö háifu hleypr.

er heima hva$.

*>seit er í koti kalls
, £á kall er ekki heima.

^fclt er þeim um aS kenna, sem ei kann að synja.
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Dælt gjörir Iirafninn ser viS loSinn (o; saufcinn).

Dælt þykir vi<5 daufann.
j

Dæmalaust er það um liann Davíd konúng.
j

Dögg grænkar . gras. \

Ekkert er svo auSveldt, a$ ei verSi torveldt, ef

viJjann vantar.

Ekkert er svo velgjöi't, a$ lastaranum líki (öllum líki).

Ekkert fyrnist fljótar enn velgjörðir.

Ekkert lögmál er öllum þekkt.

Ekkert ofríki hefir lángan aldr (stendr lengr enn

GuÖ vill).

Ekkert ráð dugir á móti Drottni.

Ekkert skeðr án orsaka.

Ekki á saman gamalt og úngt.

Ekki á saman sauðrinn og selrinn.

Ekki á saman sýngr og sjófcrðir.

Ekki á saman spott og skaði.

Ekki á saman svanasaungr og gæsa.

Ekki á skutla (hnulla), ef eyrun má tutla.

Ekki á Svérrir sök viÖ alla.

Ekki batnar allt, Jm> bí$i. .

Ekki ber alla a$ sama brunni.

Ekki ber allt uppá einn daginn.

Ekki ber höfuð sí$r búk, enn búkr liöfuS.

Ekki ber manni lengi aS meyju/

Ekki biJar sá, er viö bý$r.

Ekki bíta járn á Aka.

Ekki bítr spjótsoddr á brynju sakleysis.

Ekki bítr það í belg liggr.

Ekki brcgfir öllum eins viö undrin (banann).
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EkH breytir efclifc ser.

Ekki bæSi seint og illa.

Ekki bætir brókin um fyrir bolfötunum.

Ekki bætir skafcinn um fyrir tjóninu.

Ekki Davíð Golíat mefc orðum drap.

Ekki dettr heimrinn, þó herrarnir deyi.

líkki deyja allir, þó eiiiii deyi.

Ekki deyr sá dýrt kaupir (þó dýrt kaupi).

Ekki dregr jafnþúngr annan um garð.

Ekki dugir a$ gefa góz, og taka lof í móti.

Ekki dugir afc heita, J>á Guð vill ekki veita.

Ekki dvín eptir pann dauÖa.

Ekki dylr sig ill samvizka.

Ekki dýrka allir menn Guð uppá sama máta.

Ekki ega allir auíi lengi a$ fagna.

Ekki ega allir fjárheill saman.

Ekki er aft deila viÖ dómarann, nh drekkast á viS

skeinkjarann.

Ekki er að liafa af skollanum nema skinnift.

Ekki er a$ hælast um, fyrr enn hlotiÖ er.

Ekki er að kvíða ókomnum degi.

Ekki er að leita heillanna í liundsrass.

Ekki er að taka af, sem ei er til.

Ekki er að taka þar góðan mó, sem hann iinnst ei.

Ekki er á hönum einn naglkroppinn atS klóra.

Ekki er allra daga komi<5 kvöld,

Ekki er állt (|>að alltíö) fyrir augunum, semetaskal.

Ekki er allt gott, sem að vilja sker (gengr).

Ekki er allt Grímseviarsuud róið í einum vör.

miVX er allt gull, sem glóir.

Ekki er allt í katlinum, sem krækt er.

Ekki er allt í maga gott, sem í inunni er sætt.

Ekki er allt lygi, sem djákninn segir.
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Ekki er allt sera dreymir.

Ekki er allt sem kappar kalla.

Ekki er allt, sem sýnist.

Ekki er alltíÖ aÖfángadagskvöld.

Ekki er alltíÖ einhlýtt aÖ þegja.

Ekki er alltíð gagn satt að segja.

Ekki er ár í illum staðar - graut.

Ekki er ástin álitsvönd (litvönd).

Ekki er auðugs manns hylli erfÖ hins fátæka.

Ekki er auðrinn húsbónda (herra) vandr,

Ekki er á vísan aS róa.

Ekki er hagi (byrfcarauki) aS handi.

Ekki er banamanns nafn J>ó bróðurs se.

Ekki er betra ráð enn óráð, nenia í tíma se tekið.

Ekki er betri sú mús semlæftist, enn hinsem stökkr.

Ekki er djúpsett frænda fylgið.

Ekki er dugnaðr á einn veg.

Ekki er eymd þess yfirunna, sem sjálfs sigurvegara.

Ekki er einhentum hægt aÖ bjargast.

Ekki er ein tíð fyrir allar.

Ekki er eitt böl með öðru bætt.

Ekki er eitt svo ágætt, aÖ ei megi verða annaS slíkt.

Ekki er ellin jafnill í sumu lagi, sem heimskir menn
mæla.

Ekki er endir lukkunnar upphafi líkr.

Ekki er eptir J>a$ af er.

Ekki er fagnandi í forljótum losta.

Ekki er fefurfca í flíkimú

Ekki er fjandinn frændrækinn.

Ekki er fuglinn fánginn, J)ó hönum fyrirsvipi.

Ekki er gaman a$ annara óförum, þó illum svo þyki.

Ekki er gaman að guðspjöllunum
, ]?á enginn er í

J>eim bardaginn.
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' gaman nema gott se (gjört se).

Ekki er gikkrinn fjærri ,
þegar til hans heyrist

Ekki er gæfan grandlaus á stundum*

Ekki er gjöf í kerlíngareyranu.

Ekki er góSum KSsmanni ofaukiS.

Ekki er gott aS binda ser lats manns byrSL

Ekki er gott aS glettást viS gráhærSan.

Ekki er gott aS klást viS kollóttan.

i er gott aS konau gjöri mauniun ríkan.

Ekki er gott aS sækja gull í arnarklær.

Ekki er gott aS sækja rett í hundskjapt.

Ekki er gott aS vera bæSi ger og matvandr.

Ekki er gott, mönnum veitist alit £aS vilja.

Ekki er gott oflaunaS, utan illu se launaS.

Ekki er gott viS garp aS klást (aS fást viS heljar-

Ekki er gott , f>ó góSir seu, gripum treysta Si'nura.

i er gulliS í skeliuni.

i er hákallinn (háki) hörundsár.

i er hamíngjan herravönd.

Ekki er hana aS borgnara, þó hæna beri skjÖld.

Ekki er happ hlotiS, þó hálffest sé.

Ekki er happi aS hrósa, fyrr enn hlotiS er.

Ekki er hátt aS hreykja ser.

Ekki er hefndinni gleymt, f>ó hún undandragist.

Ekki er heimskum hófs að leita.

Ekki er hlæandi aS aumra volæSi,
f>ó vondir seu.

Ekki er hundraS í hættunni.

Ekki er hundum helgidóm aS bjóSa.

Ekki er hygginn hægt aS veiSa (meS orSum gaml-

an aS ginna).

Ekki er hægt aS beina, þá brjóstiS er ekki heima.

(**)
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Ekki er hægt a$ byrgja livors manns mniin.

Ekki er hægt a<5 giptast, pá enginn býzt.

Ekki er liægt aft gjöra tvo mága úr einni dóttur.

Ekki er hægt aÖ höggva, þá haldið er fyrir.

Ekki er hægt að sauma, ndlin dregr hlass.

Ekki er hægt afc snýta, þá af er neíið.

Ekki er hægt orðna hluti aptr a<5 taka.

Ekki er í fr/ðu einu fengr, ne feitu einu matr.

Ekki eríhvörs valdi, heimskra manna þykkju aðþola.

Ekki er illr konúngr góÖr, fó annar komi verri.

Ekki er í rettyrði reiði.

Ekki er keypt, þó til se talaÖ.

Ekki er konúngr af ríkjum ráðinn, [>ó fiðrildi se fellt.

Ekki er konúngr kotúngi líkr.

Ekki er krákan hvítari, þó hún haíi jafnan baí>.

Ekki er kyndugr af klókum tældr*

Ekki er kyn \m keraldið leki, gisift og gjar&fátt.

Ekki er landskaði í Jjótu flagði.

Ekki er lán lengr enn leð er.

Ekki er leiðum aft líkjast.

Ekki er lengi aÖ skiptast veðr í lopti (lukkan lengi

. ser að snúa),

Ekki cr lengi varinn sagSr.

Ekki er mannskaði í Itudda.

Ekki er mátinn í öllu aufthittr.

Ekki er matr í messunni.

Ekki er meira vitið, cnn Gu$ gafj

Ekki er námsamt nakinn aS særa.

Ekki er nauðsyu allt að vita.

Ekki er nú afnámsfe að arfa slíkum.

Ekki er Oftins trygðum að týna.

Elcki er peníngrinn ætíð húsbónda vandr.

Ekki er peníngrinn ætífc ættarfylgja.
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Ekki cr rá$ aS kífa vift konúnginn.

Ekki er ráð lömbum , að reisa deilur vi$ ref (úlf).

Ekki er ráð, nema í tíma se tckið.

Ekki er raúprS einkisvert (opt er JpaS sem íllt gjald

í myrkri).

Ekki er rokið fyrir þer rófudustrS.

Ekki er rós fuUvaxin, þó fölni.

Ekki er sá gleÖivandr, sem leikr seraÖhrosshausnum.

Ekki er sá sekr, semáklagast, Iieldr sá, sem saimfærisi.

Ekki er sezt sól allra daga. I

Ekki er sjórinn sekr, þó syndi ei allir fuglar.

Ekki er skart a$ skitnu (skörnugu) líni.

Ekki er smábeinum Iiætt.

Ekki er smjörs vant
, þá smári er fenginn.

Ekki er snild í öllu , sem a$ er hlegrð.

Ekki er sopift kálift, þó í ausuna se komiS.

Ekki er spillt, þó í ma.uk fari.

Ekki er svo fólgift, a$ ei verði fundið.

Ekki er svo hátt, sem hrúgir.

Ekki er svo lángt komiÖ, aÖ kyssa þurfi.

Ekki er svo laust, sem lafir.

Ekki er svo lett, a$ eigi dragi Iialann.

Ekki er svo sannr svarinn , aÖ ei se betri ósvarinn.

Ekki er svo þjóÖin traust, aÖ þetta líði orðalaust.

Ekki er synd í sönnurn eiÖi.

Ekki er til fagnaðar að flýta ser.

Ekki er til setunnar boðift, þá herlúSrinn gellr.

Ekki er til , þá komiS er.

Ekki er túngan bein, en opt brýtr hún sleiiu

Ekki er vakrt, þó riSiS se.

Ekki er vammi aS verma.

Ekki er vandt viljugum aS benda.

Ekki er vert aS bera skjöld fyrir hvört skútyrSi.
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Ekki er vert um eins refói, er enginn virSir.

Ekki er viftnn einhlýtr.

Ekki er vili ne vani landslög.

Ekki er vinnandi fyrir auðinn, aS selja virSíngu sína.

Ekki er vísara enn víst.

Ekki er víst, aðjafnir höfðíngjar seulengi samþykkir.

Ekki er vizkan alltfó föst vfó bóknámfó.

Ekki er um auðugan garÖ a$ gresja.

Ekki er undir einum skjól, annan stein má finna.

Ekki er von aS úngum manni verSi eins og roskuum.

Ekki er úr illu a$ spillast.

Ekki er úti allt kvöld, f>ó rökkvi.

Ekki er úti öll nótt enn (sagfci draugr.)

Ekki er J>að alltfó bezt að gánga sfóastr.

Ekki er þaS allt í senn, a5 blásfó er og allir koma

til móts.

Ekki er £a$ allt mer ægir, £ó eg eygi það ekki.

Ekki er það eins gaman, £á einn hlær, en annar

grætr.

Ekki er paS einum bót, þó annar se verri.

Ekki er þaS eptir , sem af fer (af er).

Ekki er þaÖ laust, sem fjandinn heldr.

Ekki er þa$ sótt, sem ei sfcr á.

Ekki er það svinna, sem á þarf aS minna.

Ekki er þa$ svo fátt, sem þa$ er smátt.

Ekki er fað vit, að gángast fyrir lit.

Ekki er £aS undarligt, Jjó gæfa fylgi vizku,

Ekki er það öllum gefið , sem einum er veitt.

Ekki er |>aS öllum öl, þó einn drekki glatt.

Ekki er þar autt, sem hnoSrinn húkir.

Ekki er þar vfó blámenn aÖ berjast, sem brúSir ega

land aS verja.

Ekki er því lengi aí kvfóa, sem fljótt kann aS lfóa.
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Ekki er því saman afc koraa, sem sundrleitast er.

Ekki er þörf aÖ slá hundinn meÖ ostinum , meÖan

svipan er nærri.

I-kki er ölluin háköllum skipt á skák.

Ekki er öllum háköllum skipt, meðan enginn er á

land dreginn.

Ekki er öllum hofmenskan hent.

Ekki er öllum konunum eins að heilsa (trúa).

Ekki eru allar ás'tir í andliti fólgnar.

Ekki eru allar dísir dauðar.

Ekki eru allar ferfcir til fjár.

Ekki oru allar kryddir kraunkum hollar.

Ekki eru allar sóttir til dauÖa.

Ekki eru allar tíSir fyrir eina.

Ekki eru allir eins ársælir (ástsælir).

Ekki eru allir fuglar haukar.

Ekki eru allir fuglar í höndum,
f><5

útfljúgi me5
ströndum.

Ekki eru allir haltir sem hínkra.

Ekki eru allir lyklar hundnir við einnar konu helti.

Ekki eru allir sem á gamni kunna grein.

Ekki eru allir sofandi, sem illa nótt skulu hafa (syfj-

aÖir sem íllt kvöld skulu þola).

Ekki eru allt vinir, sem í eyrun hlæa.

Ekki eru hí bjarnar - hræÖa.

Ekki eru blámenn til brúðsveina hentir.

Ekki eru blindir brautargengir.

Ekki eru dásmíðar áhlaupaverk.

Ekki eru eins manns eyru á allra höfÖi.

Ekki eru lirn £ fíkjunni.

Ekki eru grimmum gjölÖ ofsköpuS.

Ekki eru herar hæíir til stórrafta.

Ekki eru jötnar mcybarna meÖiœri.
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Ekki eru karlar alltjafnt kvartsamir.

Ekki eru múturnar mannhollar, þó J>yki.

Ekki eru píkur aJlar alltjafn prúðar.

Ekki eru ráÖ dæmandi, fyrr enn reynil eru.

Ekki eru saknæm ómaga eðr óðs mauns verk.

Ekki eru sjálfs klækir betri enn annara.

Ekki eru smámenni lengi að eta (sig upp).

Ekki eru sölin (er selriun) sjúkra manna fæfti.

Ekki eru tengfcir a-lUjafnt tryggvar.

Ekki eru vargar vinsælir.

Ekki eru J>a8 allt góðar kýr, sem Iiátt baula.

Ekki eru það alltkonur, sem liátt skauta, píkur sem

hafa lángan lokkinn.

Ekki eru þaft sáttarrof, þó hvör egi lög viS aunan.

Ekki eru jrrjótar þokkasælir.

Ekki eru þær píkur sem penta sig.

Ekki eru æðar þurrar, meðan í |>eim er lífiS.

Ekki dugir ófreistað.

Ekki fara víkíngar aft lögum.

Ekki fellr tre (eik) viÖ íyrsta Iiögg.

Ekki fellr þeira hurfc á hæla, sem annar cptirgengr.

Ekki fer alltsem ásetter, verðroptvon að engu (litlu).

Ekki fetar mús eins og hestr, ])ó rauf rifni.

Ekki finna menn allt í einu landi.

Ekki fítlar vifc á , Læk.

Ekki frýs á (opin, auö cr) feigs vök.

Ekki fylgir ætíð bjargræftift liurftum Iiraustum.

Ekki fylgir ætíð forsjálninni frómlig einfeldni.

Ekki fylgir ætíÖ gáfunum gipta.

Ekki fylgir ætíð hugr máli.

Ekki fæftir jöriSin á einum degi.

Ekki gagnar alla stigi að rekja.

Ekki gaguast mer þa$ augafc, sem eg se ekki meS.
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Ekki gdnga tröll á griSin.

Ekki geÖjast djöflum dans, nema dýrkist í orStim

(drukkið se með).

Ekki geta allir í senu hi5 sama sæti brúkaS (állir

setið sera hæst).

^kki getr bíílugan brúkaS arnarvœngi.

Kkki geyraa allir það bezta til þess sfSasta.

Ekki gjöricgskör mínaeptirfví (eptir skarntíkunum).

Ekki gyldir a<5 óska þess, sem af er staðið

Kkki gyldir í geitahúsum ullar að leita (biÖja).

Ekki hafa gðÖJr góða grunsama um íllt.

Ekki haföi AuÖbjörn allt þa$ hanu {rarfti.

EfcJci hefír hahn öll segl viö vefcri (uppi).

Ekki heldr þánkinu lengi viS einn hlut.

Mkki hentar húngri dvöl.

Ekki hentar sult að sjóða, J>á raargan skal fæSa.

Ekki hjálpar elli við lieirasku.

Iðkki hjálpar neitt vi<5 illa konu senna.

Ekki hlífa herklæði hraöfeigum manni.

Ekki hirÖir ura líf , sá öllu yndi er sviptr.

Ekki hæíir aft akta ömrauna meir enn móSurina.

Ekki hæfír af annars loíi aS upphrokast.

Ekki hæíir þræla tó upphefja.

fekki jórtra svín þó jeti.

^kki kefr þörfín ofneyzluna.

Ekki kemr skaSinn einn í bý.

kjósa allir orÖ á sig.

Ekki koraast allir uppá krambúÖarloptiS.

^kki kunna allir fuglar, þó iiSr haíi, eptirörnum aS

fíjúga.

Ekki lag^ist raikiö fyrir kappann , hann kafnaSi í

stofureyk.

Ekki leikr veröldin eins vi$ alla.

%



74

Ekki leynir greppr ser í eldi.

Ekki leynir ill rót ávextinum lengi.

Ekki líðr húngr lánga predikun.

Ekki lýgr liún á sig,
1

höri loðrassa.

Ekki lærir sá úngi, ef sá garali (hinn aldrafti) vill ei

kenna.

Ekki má alltjafnt mjúkliga fara, ef vel skal fara.

Ekki má allt svíða, sem loftiö er.

Ekki má bæði seint og illa.

Ekki má einn lim ofvirfta, en annan vanvirfca.

Ekki má eld með eldi slökkva (vatn meÖ vatni Jerra).

Ekki má ílls meS illu hefna.

Ekki má kasta svartri konu úr sæng.

Ekki má ma$r vera ofdjarfr við voðann, ne ofragr

viÖ háskann.

Ekki má meÖ laufsegli sigla.

Ekki má, mein er á, tvævetlíngrinn sitr hjá, og seg-

ir frá. '
'

Ekki má níðast á vinarins góftvild.

Ekki má prettvísin æíinliga dyljast.

Ekki má sá böl bera, sem ekki porir aÖ bíÖa.

Ekki má styggja köttinn frá veifcinni.

Ekki má varast nema viti.

Ekki má viÖ ósköpum vinna.

Ekki má viS öllu sjá.

Ekki má vita hvaft til gagns kemr.

Ekki má vita, hvaÖ undir livörs (annars) stakkibýr.

Ekki má vita, hvar sæls manus efni sitr.

Ekki má vita, hvör hleftr að höfði öÖrum (hvör ann-

ars fötum slítr.

Ekki má vita, hvör öðrum gefr bita.

Ekki má þeim ámæla, sem aftvarar, þó ei se hönum trúaS.

Ekki meta allir sæluna með sama auga.
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Ekki missir sá, sem fyrst fær.

Ekki missir sær seltu af vatnsföllum.

Ekki mun hygginn ellina dára.

Ekki niun ónýt sú seinni blessunin.

Ekki mun ótrúr lengi sér leyna.

Ekki mun vitr um óvíst þrátta.

Ekki ná allir fótsporum feÖra.

Ekki neytir ljóss, þegar lýsir sól.

Ekki ólmast björn við banasárið.

Ekki renna allir saurar í senn.

Ekki ríða allir sömu leifc.

Ekki rfór ólánift viS einteymíng.

Ekki sakar , ef ekki sér á.

Ekki sakar óforþént bölvan.

Ekki seftst svángr af sætri gufu.

Ekki sefast allt meÖ illu. .

Ekki segir lengi fyrir.

Ekki sér betr augaÖ það stóra, enn þaÖ litla.

Ekki sér högg á vatni.

Ekki sér skarn á svörtu.

Ekki sjá þeir allir, er aðgæta.

Ekki sitja ólíkir á sátts höfÖi.

Ekki skaöar þó Imndrinn geiti, ef hann bítr ei

(glepsar ei).

Ekki skal bæöi, aÖ þiggja þúngan bana, og Iiyggja

lengi til hans.

Ekki skal einn eiðr alla varÖa (binda).

Ekki skal gylla það, sem ei er þess verðugt.

Ekki skal gráta drengi dauða.

Ekki skal lengi lítils biÖja.

Ekki skal maðr á heiptir hyggja.

Ekki skal skoSa tennr á skeinktum hesti.

Ekki skal skutrhm eptir vcrÖa, ef allvel erróiÖ frammí.
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Ekki skal sverja fyrir óorðna hluti.

Ekki skeðr ílcira hcreptir, énh IríngaStiI.

Ekki skemtir, skcpnan skítr dauð.

Ekki skeytir dárinn um dýrt mannorð.

Ekki skyldi Baldri böJs biðja.

Ekki skyldi bóndinn innsti koppr í búrí.

Ekki skyldi vaktarinn vekja porthundinn.

Ekki skyldu vinaurek heiptum hlíta.

Ekki skína allir dagar eins lieitt.

Ekki skvetti eg illu vatni brott, fyrr enn cg fæ gott.

Ekki smeikist strákrinn viiS smáskammirnar.

Ekki sofa allir, sem augun byrgja.

Ekki sómir körgum hundi keðja.

Ekki sómir vcl aft gánga mefc gylltan ölmusupúng.

Ekki spiJJir kyrkju öfundarlaust blóð.

Ekki spretta öll grös við einsamlan purk.

Ekki stelr pjófrinn alítjáfnt (þó ætlað se).

Ekki stendr fast frændsemi.

Ekki stendr her nema á stór-kiigildum.

Ekki stendr lengi á sama.

Ekki stenilr mitt boft lengr enn 111 morguns.

Ekki stendr það, sem stafr á bók.

Ekki stoða þeirn augun, sem blincTt hugskot liafa.

Ekki stoða þrætur um ókunua hluti.

Ekki syðr á köidu járni.

Ekki sýnir klæðnaðrinn alltíft , hvör niafcrinn er.

Ekki tekst öllurn eins.

Ekki tekr refr rett af hundi.

Ekki tekr refr þinn rófu rniriá.

Ekki tekr til, nema Jjurfí.

Efcki tjáir aS berja íwí^hui víð steiniiiu.

Ekki tjáir aÖ binda um banasárið.
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Ekki tjiir aS fresta því, sem fyrir cr ætlaft (sem

Éram á aS gánga).

•Ekki tjáir að gcfa njjp á ser fótinn.

Ekki tjáir aft hlaupa frá sjálfumi ser.

Ekki tjáir aÖ hræðast allar spár.

Ekki tjáir aft kvíða, fyrr cnn ádcítr (kvíSa ókomnu

dægri).

Ekki tjáir að saka sig nm orðinn hlut.

Ekki tjáir að stríða, þá ehgin cr von til aS viuna.

Ekki tjáir aö telja tormcrkin á skylduverkin.

Ekki tjáir aö þcgja, nær sannlcikann þarf aÖ scgja.

Ekki tjáir í tveim höndum að hafa.

Ekki tjáir úlfs hár aS gylla.

Ekki tryllir eitt tröllið annaS.

Ekki týnir Frakkland loíi sínu.

Ekki týnir mær vana sínum.

Ekki týnir náttúran eÖIisháttum.

Ekki vanda allir orð þcim minna manni.

Ekki vantar þaft, scm fcngiiS er.

Ekki vcit af raun, fyrr cnn reynir.

Ekki veit á hvörri stundu gæí'an gefst, eSr óham-

íngjan hcfst.

Ekki veit á hvörri stundu mælir.

Ekki veit eg, hvörjum eg skal lúta.

Ekki vcit fullr , livar svángr sitr.

Ekki vcit hvaft á mið Íiaida má.

Ekki veit hvaðan óðr er, e$a ölr kemr.

Ekki veit hvaÖ faranda fylgir.

Ekki veit hvað í öskunni er fólgií).

Ekki veit hvar hagga rekr aS landi.

Ekki veit hvar feigr ílækist.

Ekki vcit hvar höldumhjá, heimskr sitr, cfþcgjamá.

Ekki veit hvar .manni kann aÖ mæta.



78

Ekki veit hvar manns sitja féndr á fleti fyrir.

Ekki veit hvar óskastundin mætir.

Ekki veit hvar óskytja (óskeytin, óskila) ör geigar.

Ekki veit hvar óvænum gefr happ.

Ekki veit hvör auranna nýtr, þá öndina þrýtr (hvör

annan grefr) (hvör annars konu hlýtr).

Ekki veit hvörir manni eru trúir, effeðrnir bregðast.

Ekki veit hvörjum gjört er, fó gjört sé (hvörjum

Guðsþökk er að gefa).

Ekki veit hvörjum heillum heiman fer.

Ekki veit hvört lengr endist líf , eír litlir aurar.

Ekki veitir af
, J>ó allt sé vifchaft.

Ekki veitir af
, þó vel sé rotað.

Ekki veit, nær að góðu kasti kemr.

Ekki veit, nær enn nóg er.

Ekki veldr sá er varir, þó verr fari.

Ekki velja aiJir orð aö annars skapi.

Ekki verfta allir á eitt sáttir.

Ekki ver&a öll orS tölufc í einu.

Ekki verSr á öllt kosið.

Ekki verftr alltíð súngift heilagt.

Ekki verftr allt vegið í skálum (á metum vegiÖ).

Ekki verfcr annaS jafndrjúgt sem sviðin.

Ekki vérÖr berið, ef ei er vísirinn.

Ekki verSr byggt yfir, fyrr enn grundvöllurinn er

lagfcr.

Ekki vcrftr bæ$i átt og afséft (slept og haldift).

Ekki verðr dáfcríkum dygðafátt.

Ekki verðr einn tekinn lengra enn til tannanna.

Ekki verftr ein þjóft getin öll í senn.

Ekki verðr feigum forðað, né óíeigum í hel komift.

Ekki verftr fyrir öll nesin róiÖ (girt).

Ekki verÖr gnuinúnginum ginskortr.
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Ekki verSr líkneski smíSaS úr hvörju tre.

Ekki verSr OSinn örþrifs-ráSa.

Ekki verSr skitin hönd ötuS af ser.

Ekki verSr stakinn á strákaverkum.

Ekki verSr stoS aS stuldi , nema stafr se.

Ekki verSr tíSin tekin, fyrr enn hún gefst.

Ekki verSr til alls vandaS.

Ekki verSr þjófum viS myrkr meint.

Ekki verSr æskunnar minnzt, þá ellin er góS.

Ekki verSr öllum afl aS þrifum, heldr ySnin.

Ekki versnar, J)ó vondr loíi.

Ekki unir hugrinn lengi samri sýslan.

Ekki virSa þaS allir jafnt, hvört auSrinn ertil eSafrá.

Ekki þarf aS bera vatn í bakkafullan lækinn.

Ekki þarf aS híta bein fyrir þann
,

sjálfr getr.

Ekki þarf aS gefa bakarabarni brauS.

Ekki þarf aS geyma þaS ekkert er.

Ekki þarf aS hella par niSr, sem nóg er vott.

Ekki þarf aS launa, þaS aldrei er gjört.

Ekki þarf aS smyrja (smjörga) þaS fleskiS, sem nóg

er feitt.

Ekki þarf aS sækja vatn í annars brunn, ef nóg er

heima.

Ekki parf aS troSa lúsinni í skinnstakkinn.

Ekki þarf aS verjast, ef enginn sækir á.

Ekki þarf brögS, aS blekkja þann einfalda.

Ekki þarf djúpt aS grafa , ekki á lengi aS liggja.

Ekki þarf eiS aS vinna í augíjósri sök.

Ekki þarf einum aS lá.

Ekki þarf góSs aS iSrast.

Ekki þarf hefndar aS biSja, hún kemr ókölluS.

Ekki þarf hýrum sætt aS bjóSa.

Ekki þarf hræddr aS halda á merki.



Ekki J>arf illra ilæmi í annaí heraS sækja»

Ekki J>arf lengi a<5 letja J>ann raga.

Ekki J>arf með vopnum aÖ elta herann.

Ekki J>arf móðiigum mikið a<5 gjöra.

Ekki J>arf nema einn gikk í hvörri vciftistöðu.

Ekki J>arf Njáli ráð aft kenna.

Ekki J>arf orðmargt við líihn daufa.

Ekki J)arf refnum ráíS a<5 kenna, ne selnum að synda.

Ekki J>arf ræníngi rettvísi aft hrósa.

Ekki þarf stampinn, keraldiÖ dugir.

Ekki J>arftu, eg gat.

Ekki J>arf um Iieilt að binda.

Ekki J>arf J>ar peníngum eyða, sem ekkert er til

kaups.

Ekki æpir barn, J>á allan vilja fær.

Ekkjustand er ángrs sess.

PJðlið viíl, menn ástir leggi á sfn börn.

Ef ábóti tenínga á ser ber, oss miikum leyft aS

teíla er.

Efamálin opt veríia brigSul.

Efasamligt er hjá óvinum búa.

Ef lioginn er bentr um of, mun hann brcsta.

Ef eg má, sem eg viJ, gjöri eg, sem eg er til.

Ef einn vitr lofar, er betra enn hrós heillar a]]>ý<5u.

Ef einum sveini afc óskum gengr, ekki J>ckkir hanii

frændr lengr.

Ef éldliús rýkr, og kostr er í klefa, vantar ei vini.

Ef gagn fylgir harmi, gjörist hann Jettbær.

Éf liihn voldugi vlU íllt gjöra, fær hann nóga orsök.

Ef hrafninn J>eg$i, misti hann ei svo rnarga bráð.

Efinn villir allílesta.

Ef krabbinn kynni rett a5 gánga, væri hönum ei

svo bríxlað.
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Ef lambiíS eltir margskonar dýr, mætir þaS úlfinum

um síðir.

Ef menn ættu allt, IiefSu þeir enga eptirlángan.

Efndanna er opt vant, J>ó heitin séu góÖ.

Efndu gott, sem heitift hefir.

Efnift skyldi ósmiftrinn hafa (skal ósmiS fá).

Efnin hljóta að ráfca.

Efnin skal auka me<5 sparseminni.

Ef peníngrinn liggr í kistunni, græÖir hann ekk&rt.

Ef sá gleymir, sem geymir, gleymir hann ekki, scin.

stela vill.
|

Ef stendr fyrir hundraSs kaupi.

Ef stendr í hvörri lögbók.

Ef strýkr jní köttinn, J)á stendr í lopt upp rófa.

Ef tímanum er tapað, er öllu tapað.

Ef viJjann vantar, er framkvæmdin uggvænlig.

Ef \ríi átt £fcr vin, afræk hann ekki.

Ef \ríi biftr engan vel lifa, bifcr þig enginn Gufc signa.

Ef þú ert kollóttr, klástu ei við hrútinn (hyrndan).

Ef
J)ú ert vankunnandi, skammast þín ekki a$ læra.

Ef pú getr ekki orðið sá fyrsti
, þá vertu þó ekki

sá sfóasti.

Ef |jú gjörir citt sinn íllt, ertu optar grunaðr um
paÖ sama.

Ef ]>ú hefir einlífi, elska ekki sællííi.

Ef þú hefir sæmdarráð hlotið, sjá til þúfáirþess notiS.

Ef [>ú heíir sæmdarsess, sjá til \ríi hann prýðir, eu

ekki níÖir.

Ef ])ú hyggr a$ íta sonum , finnr þú a$ fáir eru

vamma varir.

trúir öllum, tælist þú af mörguni.
Ef \n\ vilt a$ aðrir leyni, þá leyn þú sjálfr.

(6)
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Ef I>ú vilt |>er góba konu geta, f>ií lofa fögru, og lát

fast vera.

Eg á að ríÖa til HoltastaSa, en ei til Skarfts.

Eg á ekki venjast þvi, af mér se togafc.

Eg akta mig svo lengi lukkumann, sem e^ á öfund-

armann. '

Eg akta þann fyrir æÖstamann, ójafnafcinn lífcakann.

Eg á þafc allt eptir, sem eg hefi ei úttekið.

Eg hý við kaldan rass og þúnga þykkju.

Eg elska mitt auga, |>að firrir mig foraði.

Eg er ei svo gjafmildr, semgotter af méraS þiggja.

Eg er ei svo hræddr, sem eg er illa klæddr.

Eg er ei svo þurr í sporðinn, eg standist ei or&in.

Eg fer ei eins að mímim mat, sem aftrir a$ sínum.

Eg fer ei lengra fram, en mer er fært aptr aÖ snúa.

Eg gef ei mitt höfuft fyrir hundrað merkr.

Eg heíi ei margar hendr á skinni.

Eg hefi fengið þökkina, ólukkan stal henni frá mér.

Eg heíi haft hlaup, en engin kaup.

Eg hefi mína siÖi, hvör sem hjáríðr (mína kreddu

fyrir mig).

Eg heíi nóg á minni könnu.

Eg hefi nóg á þeim kryddum kennt.

Eg heíi nú nær því húkinn í hlæunni.

Eg hirði ei hvað hunurinn gjörir, ef hann hítr mig ei.

EigiS lof luktar illa.

Eigin hjörð er penínga verð.

Eiginn vifi hrennr í helju.

Eg kaiin sljófan skilníng ei skerpa,
J)ó eg hyggin

or$ í heimskan keyri.

Eg klappa ei þeim, sem mig klórar.

Eg lofa allar gjaiir, nema kylfuhögg.

Eg lukta ranian daun af reykelsinu.
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Eg lýt laungum ai> litlu.

Eg læt ei gott kál úr ausu minni ósopið.

Eg læt grön naufca, og geng fullr að sofa.

Eg læt þar nótt sem nemr, og kvöld sem kemr.

Eg má, ef eg vil, en vil ei allt hvaft eg má.

Eg má hcyra óskökk orð af óskældum miihni:

Eg nýt þess, sem eg á afc hljóta, en hins ekki.

Eg rek sporin, ef eg rata ekki öfcruvís.

Eg sá stofninn, áSr enn stjakinn var sniftinn.

Eg set ei hurft fyrir huga minn.

Eg tók við gáfunni, en tapaði frelsinu.

Eg veit hvörju eg sleppi, en ei hvaiS cg hreppi.

Eg veit nokkuÖ, þó aðrir viti meira.

Eg vil ei hærra stíga, enn hættulaust sé þó falli.

Eg vil ei stíga við þann , sem mér er sterkari.

Eg vil hafa mat minn, en engar refjar.

Eg vinn, segir peníngrinn.

Egum járn í eldi þrennt, eitthvört veriSr brennt.

Eg vænti þaðan gæfunnar, er nóg gefst.

Eg þekki skipið, eg hefi á því róið.

Eg þekki þanii margan, sem mér er ókunnugr.

Eg þigg heldr last pitt enn lof, ef Jni ert lýginn.

Eg J>oli ei reyk af þrárri steik.

EiÖr er endir allrar þrætu.

Ei á J)á HorSr góða inágana.

Ei er mögur, nema móftir sé.

Ei er sá glaðr, sem aimanii þrcyr.

Ei er svo mörgeymdþessyíirunna, sem synd veganda.

Ei er öldúngr undirlagðr, þó aumíngiiin sé pLægftr.

Eigðu heldr stykkið, enn elta skuggann.

Ei kann eg helskó binda, ef þessir losna.

Ei má fyrir þa5 renna, sem manni er skapaS.

Einatt er seinna, enn segir.

(6*)
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Einatt hvílist uxi, þá öSrum er ekiÖ.

Ein bót nægir í senn.

Eineyg&r er betri enn blindr.

Ein eymdin bý&r annari heim (ber aSra á baki).

Ein er píkan annari lík.

Ein er tíkin, og kann ei a$ gelta.

Ein griðka gjörir engan dans.

Einhentum er bágt aft búa.

Einhvör drekkr óskila bikar.

Einhvörntíma batnar byr, blási nú & móti.

Einhvörntíma brennir sá sig , sem öll soíS vill smakka.

Einhvörntíma liefir betr blædt (betr Jogaft Ijós í koiu).

Einhvörntíma koraa kann krókr á móti bragði.

Einhvörstaðar verða vondir menn að vera.

Ein hönd verðr aðra Lvo.
1
*

Einkis er verðr öfundarJaus maSr.

Einkis skaltu þræta óráðins hlutar.

Ein kýr vill aÖra ser jafnskitna.
'

Einmana þylrist auftugr maðr, nær annann fmnr.

Ein nótt líðr skjótt.

Ein sitr ugla á kvisti.

Einn asni verfcr aldrei hestr.

Einnbersekk, ogátti brauS, annarkjól, ogþoldi nauS.

Einn bitinn gjörir annann lystugan.

Einn dagr tekr annars björg í burt.

Einn dagr ylir annaun, allir yíir þann sí&asta.

Einn dári vcrfcr aldrei vís , hvörnin sem hann mál-

ar sig utan.

Einn drollir aptanvið, aldrei kemst hanu framfyrir

(o: halinn).

Einn cr á fæti, annar uppskorinn.

Einn er auÖkvisi ættar hvörrar.

Einn er leppr á svciiu, annar á stcini.



Einn er Htur alira kúa um nætr.

Einn er sá lösturinn, cr öllum spillir kostunum.

Einu er'sá, sem sitr hátt, en sér lágt.

Einn er sá, sem öllum bjargar (gefr).

Einn er var, og vöknar þó í pollum.

Einn er öSrum líkr, önd þá burtu fer.

Einu eyrir ráugfenginn eyöir sjö réttfengnum.

Einn eyrir verör annann aS leysa, ef ei er skileyr-

ir tii.

Einn Gu$ og margan vin skal maSr hafa.

Einn hreppir þaÖ, annar sleppir.

Einn hundr öfundar, ef öðrum er klappaS.

Einn kaupmann skal í sinni sanngirni reyna.

Einn kemr öðrum meiri.

Einn knífr Iivetr annann, og einn maSr annann.

Einn konúngr þarf tvö eyru eins hafa.

Einn lítill stíngr eyíiir opt stórum kröptum.

Einn lygari má hafa gott minni.

Einn maftr er annars. úlfr (refr).

Einn metr J>a5 íllt, sem annar metr gott.

Einn narri kann a$ gjöra aSra tíu.

Einn narri þykist af sínum ósiðum.

Einn óréttr býðr öftrum heim.

Eiim óvinr er ofmikið, en viÖ tveimr kann maSr ei

standast.

Einn peníngr ávinnr opt marga.

Einn plægir, annar sáir, en hvorugr veit hvor hlýtr.

Einn prýfcir sig meÖ orÖum, en níðir mefc gjörfcum.

Einn ráðgjafi er í fári , ef illa lukkast hans ráð.

Einn ríkr í dag, er rækr á morgun.
Einn, sá er sparar, eríir einn er eyðir.

Einn setr sína von ofhátt, annar oílágt.

Einn skálkr veit annars J>el (úlfr þekkir annann).



Einn skal mót eimira gánga, nema annarhvor sé ragr.

Einn skyldi svo viö annann breyta, eins og hann

vildi sér láta veita.

Einn sté , og einn kvað , og einn gjörÖi allt aÖ.

Einn sterkan skal í stríði reyna.

Einn stórherra J>arf marga þénara.

Einn sveinn endir betr , enn hann lofar.

Einn svikara skal með vizku og ráðum reyna.

Einn veldr, annar geldr.

Einn vindr þénar ei öllum siglíngamönmmi.

Einn vís skal gott gjöra.

Einn uxa skal með arði reyna.

Einn þjófr prýfcir gálga, sem Magnificat vesperam.

Einn þræl skal me$ trygð reyna.

Eins dauði er annars brauö.

Eins dærain eru verst.

Eins er að tala við heimskan hal, og hinn sem sefr.

Eins er munr vits og heimsku, sem lífs og dauða.

Eins er kvisturinn og aftaltréð.

Eins er reiði og eldr í sinu.

Eins er reykelsi og bænin.

Eins er vandi a$ enda og byrja.

Eius eru prestar og afcrir menn , ekki má feim trúa.

Eins er puss , þó allir óski hönum virkta.

Eins er æska og elli forgengilig.

Eins fer hún gríla me$ öll börnin sín.

Eins hefir vizkan nóg rúm í litlum, sem stórum

líkama.

Eins kann íllt aS koma eptir gott, sem gott eptir íJIt.

Eins manns ofríki er líðanligra, enn alþýðunnar ofsi.

Eins og aílast, eins eyðist.

Eins og hvör kvefcr, kætist fólkifc.

Eins plágar ágjarnan öfund, sem ábatalyst.
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Eins :sem bóndiun er, gefr GuS gesti.

Eins tíma missir kann aft veröa margra ára skaÖi.

Ein spurníng leysir aðra.

Ein stund er ekki æti.

Ein stnnd kann skemma alla æli.

Eins þarf vareygÖ að vaka hjá öilum.

Eins þykir ágjörnum mikið sem ekki par.

Eins ætti varast ódygðir, sem ástunda dygÖir.

Einu gyldir hvar fagrt ilakir.

Einu »gyldir hvar vesæll vafrar.

Einura er trautt svo íllt skapað, aÖei se í nokkrugott.

Einum sofandi og sjúkum er ei óhætt aÖ trúa.

Einusinni verÖr allt fyrst.

EitriÖ er til læknínganna, J>ó þaÖ se banvænt.

Eitt ár er engin próventa.

Eitt barn er svovel maÖr sem einn risi.

Eitt er aö bresti, annaÖ aÖ fjörlesti.

Eitt er afglapa tíÖast.

Eitt er el , þaÖ aldrei birtir.

Eitt (íllt) er í ætt gjarnast.

Eitt er þaÖ , sem aldrei þver (o : GuÖs náÖ).

Eitt er þaÖ, sem eittsinn sker, dauÖi og líf hvörrar

skepnu.

Eitt er þaÖ, sem liíir lengst, J>aÖ er dómr um dauÖ-

an hvörn.

Eitt er þaÖ, sem undireins styttist og lengist (o : tím-

inn).

Eitt gott kastar ei öÖru burt.

Eitt hár og annaÖ gjörir húsbóndann skölióttan.

Eitt hik gjörir margt strik.

EitthvaÖ veldr, þegar ekki er lagiÖ á.

EitthvaÖ verÖr aÖ (úr)
J

öllum málum aÖ gjöra.

EitthvaÖ verÖr til aÖ jþrífa, þá í óefnin er koniiÖ.
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EitthvaS peim til líknar leggst , sem ijúfr GuÖ vill

bjarga.

Eitt letispor gjörir tfu ómaks spor.

Eitt líf án umskipta, er lángr vegr.

Eitt lof er illum að misþóknast.

Eitt niikiS efni þarf mikla ráðstöfun.

Eitt ólidf upptendrar annað.

Eitt orS ieysir aimaS. .1

Eitt rá$ kaim ótal önnur a$ ónýta.

Eitt ráÖ uppi tollir, sjö ráö sundrrifu Inuuiar.
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Eitt ránglæti upphvetr annað.

Eitt vantar örbirgan, þá annaS er fengiS.

Eitt vitni gjörir nokkra styrking.

Eitt vitni sem ekkert, tvö sem tíu.

Eitr hunángi smurt er þeim víst sem veitti.

Ei verSr þaS allt regn sem rökkr.

Ekli heitara brennr meS ilium vinum.

Eldr er góSr f>jón, en illr herra.

Eldrinn segir ekki, þaS er nóg.

Eija er annarar konu vefr.

Elli er ein sótt, ei bætist skjótt, opt á einni nótt.

Elli feliir aila eykina þá bleiku.

Eili gefr engan friS, þó geirar gefi.

Elli, sýki og sorg, hittast ætíS í hvörri borg.

Eiskan dregr elsku aS ser.
_ _ <_ _. _.

_

_ *j ._ _ _

Elska skai manniun, en ekki a haim trua.

Eiska skalt óvin þiim, og er gott, ef engu launar.

Elta má tiniS til þess þaS brotnar.

EmbættiS skal burSum svara.

Enda fær sorg um síSir.

Endaiyktin góS, bætir undanfarinn móð
Endinn ber aila byrSi (hluti).

Eudiriim skyldi 1 upphaíiiiu skoSa.

•
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Endt er Keitj £á orSi verkiS cptirfylgir.

End gott, framar enn þú lieíir heitiS.

Engan kvilla umber þú illa.

Engan vantar meir enn vitið.

Engan varSar allt a$ vita.

Engar lygar bíða elli.

Bnginn af lilfí. bitinn er aft vargi orSinn.

Enginn á sök á annars sæmdum , nh sjálfs vopni.

Enginn á sök á sönnum rógi.

Engimi ber Jjarfyrir hönd fyrir höfuS ser, aÖ Ixann

hræðist himinbrot.

Eiiginn betr kveSr enn kann.

Engin bjalla hljóSar hærra, enn herradóm ef {mrfi

fær.

Engin bölvan hittir nokkurn fyrir utan sök.

Enginn dagr er til enda tryggr.

Enginn dettr lengra enn til jarSar.

Enginn deyr optyr enn einusinni (enn um sinn).

Enginn djöfull í annann fer.

Enginn dregr, þó ætli ser, annars fisk úr sjó.

Enginn er ábati betri, eun illu aS týna.

nn er alheimskr, cf þegja kanu.

Enginn cr annars bróSir í leik.

Engihii er argari, J>ó íllt IiræSist.

Engin er aung verri, enn engu aS una (s&r aldrei

y.. -r-.-úna). !
*'•}'''>.'*..' .Ý-\' - M:%

Enginn cr eSla án góSra siSa (bindindis).

Eiigin er eik án kvista.

^nginn er elliljótari, enn hinn ærulausi.

®nginn er fiilJkorainn fyrr enn í einu.

E»ginn er fæddr án föSurs.

^nginn er góSr sergóSr.

Eiiginn er hyggnari, enn sá sem þekkir sjálfan sig.



90

Enginn er í öllura hlutum einhlýtr.

Enginn er karl án kvrða.

Eugin er lukka án hrukku.

Enginn er meS formenskunni fæddr.

Engirin er með vilja vondr, ne ófús auSnusanir.

Enginn er meiri enn maSr.

Enginn er minni, pó hann undanláti.

Enginn er ódæmdr ærulaus.

Enginn er ofgamall (ofúngr) gott aS læra.

Enginn er ófgóSr fyrir annann góSan.

Enginn er ofgóSr sjálfum ser aS þjóna.

Enginn er óliultr fyrir illri túngu.

Engin er pína sem ill samvizka.

Engin er reiSi án ránglætis.

Enginn er sá heill, sem hugrinn kreinkir.

Enginn er sá öllum se leiSr.

Enginn er senn úngr og gamall.

Enginn er skemdr, þar hann er ei nemndr.

Engin er skepna án skugga.

Enginn er stærri óvin manns, enn sjálfr hann.

Enginn er svo ágætr, aS ei megi viS hann jafnast.

Enginn er svo argr, aS ekki egi stallbróSur (aS til

einkis dugi).

Enginn er svo aumr, aS ekki hafi einhvörja lukku.

Enginn er svo fullkominn, aS ei finni sinn meistara.

Enginn er svo góSr, aS ei fái einn lastara (gángi á

móti) (geyi hundr aS).

Enginn er svo lýginn, aS ei kunni satt aS segja.

Enginn er svo mikill, aS lukkan neySi hann ei neitt.

Enginn er svo mildr, aS ei viB mildi mæta.

Enginn er svo rammviltr, aS ei rati í munninn.

Enginn er svo snauSr í lífinu , aS ei se snauSari

fæddr.

r

\
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nn er svo sterkr, aS liann kunni öllura mót-

stööu að veita (aft ei beri meÖ sér dauðann).

nn er svo vitr, að ei kunni yfir að sjást.

nn er svo vitr, aft heii ráÖ ei hafa þurfi.

nii er sæll fyrir sitt endadægr (kann að segjast

sæll).

nn er verri, enn örmr á Hnerri.

nn er verri, þó hann vökni,

nn er verri, þó íllt hræftist (víki fyrir iliu).

nn er verr kominn, enn sá sem illa er giptr.

nn er J>ar óhultr, sem engum er óhætt.

nn er æfi án sorga.

n er æska án breka.

nn er öðrum sjálfr.

nn fátækr né ærulaus er öfundaSr.

nn fer þaÖ (gjörir pa8) svángr.

nn finnst, sá öllum sé geftfeldr.

nn iitnar af fögrum örðum.
nn frýr þér vits, en grunaðr ertu um gæzku.

nn frægr vill sér jafnfrægan vita.

nn fær á spurninni.

nn fær sér allt veitt lið, annars svo ei furfi vift.

nn fær slhn skaða seldan (fær sín forlög flúift).

nn gengr lengi frá náttúru sinni.

nn getr að sínu sinni gjört.

nn getr sín forlög flúiS (viS öllu séS).

nn gjörir dýrshorn úr hundshala.

nn gjörir sig aS trölli, utan hanu sé dári.

nn gjörir svo öllum líki, og ekki GuÖ íhimnaríki.

nn hefir afl vi<5 ægir.

nn hefir allt, og engan vantar allt.

nn hefir gagn af þeim augum, hann sér ei me$.
nn hefir lengr frið, enn hans nábúi (granni) vili-



Enginn hcfir mcS orSum einum veginn vcriS.

Enginn heíir sín eyru á annars höfði.

Enginn hertogi stríÖir lengi einsamall.

Enginn heyrir (man) öll sín orö sjálfr.

Engin hjálp er trúrri, enn tryggrar konu.

Enginii hrafn klckr kjúklíngum út.

Enginn illr syndgar óvitandi.

Enginn kaili mig greifa, þó eg eti leifa.

Enginn kann að bera eld í skauti , að ei brenni

hans kyrtill.

Enginn kann að elska þaS hann ei afveit.

Enginn kann allt, og engum sómir allt.

Enginn kann (raá) tveimr herrum til þakka að þjómi.

Enginn kaupir alleina mefc engu.

Enginn kemst fyrir sitt skapadœgr.

Enginn kemst til æru án erviðis.

Enginn kýs or8- xír annars munni.

Enginn kjallari er svo djúpr, að eí verSi uppausinn.

Enginn leiöir eitt naut svo lángt, aÖ ei se uaut scm

áftr.

Enginn Ieitar bak ofnsins, sem £ar ei heíir veriB áSr.

Enginn liflr lengi við tóma moldarveggi.

Enginn liíir þaÖ upp aptr, sem hann hefir áfcr lifaS.

Enginn lýtr J>ar lengi niðr, sera hann tekr ekkert

upp.

Enginn lofar Jrig, sá f>ú lastaS hefir.

Enginn lætr nýa bót á gamalt fat (nýtt vín á forna

belgi).

Enginn raá bögulaust búa.

EiigiriM má ei$ fyrir annars brjóstvinna (fyrirbrjóst

hins dauða).

Engirin má líknarlaust lifa.

Enginn má tveimr senn svar veita.
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^nginn má vfö margmim.
-^nginn má við sköpum gjöra.

-^nginn má þiggja án þakkar.

•^nginn mun þykjast öllum verri.

®nginn mælir óborinn.

Engin nótt er svo dymm , afc ei komi dagr á cptir.

•Enginn nær aptr umliönum tíma.

•Gnginn óttast nema íllt gjöri.

Enginn kvefcr betr enn kann.

Engiu plága er slík, sem ill kona.

Engin ráð duga á móti Drottni.

•Enginn rafn kroppar annars augu út.

^nginn rekr sig sjálfan úr vitni.

^nginn ræSr auSi ne heilsu.

^nginn ræSr sínum nætrstaS (enn síSr tólf mánaSa

Knginn sá hlæi aS annars óförum, er vill horskr heita.

Enginn sekkr er aS silki orSinn
, |>ó gull geymi.

Kkki sef eg svo hátt, sem eg hrýt.

^nginn segir opt fyrir annars gæfu.

"^nginn segi sig af öllu ríkan.

•^nginn selr humalinn, þar sem ekki er öliS bruggaS.
^nginn ser annann lengra, enn til tannanna.

^ngínii ser sjálfan sig.

^nginn sigr er stærri, enn sjálfan sig yíirvinna.
^nginn skal annann aS augnabragSi hafa.

^nginn skal sér klóra, bar ei klæar.

•^"-ginn skapar ser sjálfum svefnfoi'n norna.
•^n§inn sker gott korn af illum akri.

^nginn skyldi aumka J>ann, sjálfum ser íllt gjörir.
Enginn skyldi boga ofmjög toga.
^nginn skyldi gleSjast af óvinar síns hrösun.

^nginu skyldi góSan vin ofmjög freyta.
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Enginn skyldi gylIaþaS, sem ei er gulls vcrt.

Enginn skyldi liafa tvær túngur í einu höfði.

Eiiginh skyldi hrósa sér af ókomnum degi.

Enginn skyldi íllt mark á andliti sínu taka (ólund á

andliti marka).

Enginn skyldi nýa upp fornan fjandskap.

Enginn skyldi okvæði uppá annann bera.

Enginn skyldi stæra sig af annars gáfum.

Enginn skyldi iðrast þess , pó íllt ei gjöri.

Enginn skyldi öfcrum lá.

Enginn snífcr vítt og sítt úr engu.

Enginn stelr í sig styrkinum.

Enginn stendr lengr, enn hann getr.

Enginn stíngi fíngri í uppklofift tré.

Enginn stjórnar illri konu.

Engin stund er frí fyrir hættu.

Enginn stýrir hana háru.

Enginn sækir á sorphauginn.

Enginn tapar ógefnum (ófengnum) eyrir.

Enginn tekr leigu af lygi sinni, ef liggr kyr.

Enginn tekr sig meiri mann, enn hann er (enn Gu$

gefr).

Enginn tekr toll á'annars hug.

Enginn tekr þaft, sem harftara er enn steinninn.

Enginn tekr þaö upp í ellinni, sem ei ncytti í æsfc-

unni. ...
Enginn trcysti annan á, opt fmð fallvalt verða 'ráfa

Enginn veit hetr hivar skórinn kreppir aö hönuin?

enn sá sem her hann á fætiimm.

Enginn veit hva$ á dagana kann að drífa (sína æf*

ina, fyrr cnn öll er).

Enginit vcit hvaÖ á, mcfcan halda má (hvafc átt hcf-

ir, fyrr enn misst hcíir).



Enginn veit hvað ókominn dagr bruggar.

®nginn (ekki) veit hvað undir . annars stakki býr.

Ejígmri veit hvör annann grefr (hvör annars fötum

(skóm) . slítr).

Enginn veit hvör annars konu hlýtr.

Enginn veit hvör annars verÖr arfi (hvör auranna

nýtr, J>á öndina þrýtr).

Enginn veit hvört gæfa gefst, þá girnist.

Enginn veit í hvorjum brunni vatn verst lengst.

Enginn veit nær nóg er.

Enginn veit sinn anmarka.

Enginn verÖr af einum bita feitr (fullr)*

Enginn verðr ágætr af engu.

Enginn verör eldri, enn gamall.

Enginn verSr full-lærftr á fáum tímum.

Engin verðr hóra eins manns vegna. i

Enginn verðr óbarinn biskup.

Enginn vill heita hálfviti speki sinnar.

Enginn vinnr nema vogi.

Enginn vinr er öfrrum reiSr.

Enginn úlfr etr upp annann.

Enginn uxi er með okinu borinn.

Engin yfirskrift er lofligri, eim ótti GuSs og ær-

ligt nafn.

Enginn parf harSara, enn lögin.

Enginn þykist offrægr vera.

Enginn ærist lengi einn.

Engir geyma betr, enn pjófar.

Engum aÖ trúa ekki er gott, öllum hálfu verra.
•^ngurn er allt lánað

, og engum alls varnaö.
•^ngum er ár í annars óförum.
^ngum er batinn bannafcr.

Engum er happ í annars falli.



96

Engum cr íllt ofgott, ef Iiann vill sjálfr hafa.

Engum er íllt skapaft. \

Engum er Iáandi, þó hann beri hönd fyrir höfuS ser.

Engum flýgr sofandi steikt gæs í munni.

Engum hæíir ráfcvöndum rángt afc tala.

Engum legg ráft án h(5nar.

Engum sá þóknast, er öllum vill gagnmálugr gjörast.

Engum þykir sitt ofmikiÖ.

Engu vægir vargrinn.

Enn þyrpast hrafnar aS hræum.

Eptirá koma ósvinnum ráft í hug (seiiit).

Eptirá kvaft hinn skifni, hann átti a$ bera vitni.

Eptir efnum skyldi hvör örlátr vera.

Eptir er að enda, þá búið er aö lofa.

Eptir er sporSr, þó af sfe höfuö.

Eptir er úlfr í úngiun syni.

Eptir eru hendr Hrólfs, þó fætr seu farnir (bili).

Eptir gamanifc opt er hljótt (hlátr kemr opt grátr).

Eptir gögnum og vitnum skal hvört mál dæma.

Eptir höMnu dansa limirnir.

Eptir kjörunum keppast ílestir.

Eptir konúngsins srð breytir allt híins lið.

Eptir leynda lyst kemr ólyst.

Eptirlifir mannorÖ mætt, þó maírinn dcyi.

Eptirlæti gjörir vináttu, en sannleikrinn hatr.

Eptir manndygðum skal mest hvörn virÖa.

Eptir óhóf kemr örbirgð.

Eptir storminn liíir aldan.

Eptirtalin gáfa fær opt skammvinna þökk.

Eptir trSinni gefast orsakir til athafnanna.

Eptir því dansa múnkar, sem ábóti kveðr.

Eptir þv/ sem auðrinn aflast, verða notin.

Eptir £ví sem gamlir fuglar súngu, kvökuÖuþeirúngu»
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Er á meSan er.

Erat hlunns vant, kvaS refr, dró hörpu á ísi.

Erat maðr svo góðr, at galli né fylgi, nb svo illr,

at einugi dugi.

Erfingjans tár eru undir hrygSar hetti hlátr einn.

Erfíngja grátr er hálfpart hlátr.

Erja má jörft, ef ávöxt skal bera.

Ernir sitja sjaldan nema á hæfcum.

ErviÖift, en ekki annað, sagði steinninn.

Ervidt veitir þeim ekki kann (þeim er ekkert kann).

Eta skal óvinar mat, en engu launa.

Eyftist hvaft sem upp er spennt.

EySist faft sem af er tekið.

Eylifðin er tímans fésjóða hirzla.

Eymd kennir aÖ æpa (fræðir ofdjarfan).

Eyrir er eyris virÖi.

Eyrir illa fenginn, ei hlotnast lengi.

Eyrun freytast hiS sama opt aS heyra.

F. -

**- áa á volaSr (vesæll) vini.

Eáa leifcir gott af forvitninni.

Eáar gjaíir veröa til mundángs stiltar í drykkju.

Eáar girndir finnast án syndar.

Eáa vini og fáa óvini er hollast a$ hafa.

Eábreytt fer ei alltíö betr enn óbreytt.

EaÖir minn leifði mér arf , en lukkan ekki.

Eaftir og móSir eru góð, Guð þó öllum betri.

Fa* eru rfhóf lengi.

Eágætt {jykir þaS , sem fæst sjaldan.
Fagna ei fyrr ehíl \m átt.

Fagr lízt heimskum hégómi.



Fagrt er Iiold fjærri heini.

Fagrt skal mæla og frídt hjóSa, sá er fljóSs ást Vill fá.

Fagrt skal mæla, og láta fast vera. í

Fáheyrt er fróSum þaS fyrr ei skeSL

Fáheyrt er opt furSanligt.

Fáir hera allt mein frá eldi (elli).

Fáir hjóSa fyrri þaS hetra, |>eim verSugr cr verra.

Fáir hregSa (hríxla) því hetra, ef þeir vita hiS verra.

Fáir dagar fást án sorgar.

Fáir eru hæSi fljótráSir og góSráSir.

Fáir eru draugar dagljósir.

Fáir eru drengir hins dauSa (hins vegna),

Fáir eru fríSari, ef þeir gráta.

Fáir eru fríSari , pó peir frýni sig.

Fáir eru fríSir í liskivoSum.

Fáir eru föSurhetríngar (hetrfeSrúngar).

Fáir eru góSir ser, sem gagnast aldrei öSrum.

Fáir eru hlegnir í fyrir, ef vel fer á haki.

Fáir eru hófsamir í meSlæti sem mótlæti.

Fáir cru Kára líkir.

Fáir eru lastafríir í letinni.

Fáir eru neytir , svo neitt ei vanti.

Fáir eru prýddir, svo engin lýti á seu.

Fáir eru ránglátir og raungóSir.

Fáir eru smiSir í fyrsta sinn (meistarar meS fyrsta).

Fáir eru svo geSspakir , aS gjöra megi ci hughrigSi.

Fáir eru svo yitrir, aS allt sjái þaS sem er.

Fáir eru tíngir aS aldri, og alrosknir aS dygSum.

Fáir eru ættarhót eSla foreidra.

Fáir eru öSrum ílls vorkennandi.

Fáir eru öSruin sjálíir.

Fáir fara svo meS hik, aS þeir flekki ei hcndrnar.

Fáir fara svo meS frettir, aS ei hæti viS.
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Páir fitna af fjártökum (fóSrtöku).

Fáir gefa gull fyrir grjót.

Fáir gefa gull vi5 eyri á jafna vigt.

Fáir geldíngar eru girniligir konuiil.

Fáir gjöra forboð fyrir daufta.

Fáir gjöra gömlum betr.

Fáir gráta lcngi annars ógæfu.

Fáir hafa lilotitS heiðr af hæðni.

Fáir halda sig minni menn, enn þeir eru.

Fáir hlutir hatna vi$ aldrinn, neraa víniÖ.

Fáir hlæa svo peir hafi fríðan munn.

Fáir hyggja aft þegjanda pörf.

Fáir etja kappi við sjálfa sig.

Fáir koma úr fjölmcnni hetri heim aptr.

Fáir kuima að meta meftlætið rett.

Fáir kunna að virSa tíÖina.

Fáir kunna eitt harn að aga (ega).

Fáir kunua sig í fögru (heitu) veöri heiman a<5 búa.

Fáir kunna úr fullri hlöðu a$ deila.

Fáir kunna öSrum mat aÖ kjósa.

Fáir launa ofvel uppeldi (lífgjöf sem vert er).

Fáir leika fyrri það hið fegra.

Fáir ljúga meiru við, enn helmíngnum,

Fáir lofa hetr, enn vcrt cr.

Fáir lofa einbýli, sem vert er.

Fáir lúta þar lengi niðr, scm þeir taka ekkert upp.

Fáir minnast upphafsins , ef endalyktin er gó<5.

Fáir muna sopna mjólk og tugginn bita.

Fáir munu fyrr hlæa, énti gráta.

Fáir munu glaðir skrifa undir sinn dauÖadóm.

Fáiv munu njóta fólgins fjár.

Fáir njóta mikils auÖs , meir enn til helmínga.

Fáir óítast sjálfá sig.

(?*)
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Fáir pretta svo aSra, aS ei pretti sig me5.

Fáir rétta höndina þángafc , sem hún brennr.

Fáir reyna nema eitt sinn a$ deya.

Fáir sem faftir, engin sem mófcir.

Fáir sitja svo vift konúngsborð, að enginn J>aS öfundi.

Fáir skrifa velgjörftir í reikníngsbók.

Fáir snífta sér mjóa lengju af annars hú5.

Fáir tímar verða forsjálum ónýtir.

Fáir verfta ágætir af engu.

Fáir verða aufcugir af ærlömbum og innhýsíngum.

Fáir verða frestskuldum (frestverkum) fegnir.

Fáir verfta sterkir af steintaki.

Fáir vilja bera af öftrnm blakiS.

Fáir vilja sína barnæsku muna.

Fáir vita aft halda mátann, j>á þeir reiSast.

Fáir vita hvörju fagna skal.

Fáir vita ómála mein.

Fáir þekkja föftur sinn rétt.

Fáir Jykjast arrair í ölteiti.

Fáir J>ú mikinn fíngr, hann vill hnefann hafa.

Fáir ætla öðrum betra, enn sjálfum sér.

Fákunnandi skyldi fáförull vera.

Fálátr er opt hinn forvitri.

Falligt er að fara vel, þó ör sé sá, sem áskeinkir.

Fall er fararheill, frá gar&i en ei í garð (heim en ekki

heiman) (frá bæ en ekki til).

Falli himin, hrjófa sundr leirpottar.

Fallinn er hvör þá fótanna missir.

Fallinn reis, frá syndum leys.

Falls er von af fornu tré.

FalsiS vakir, þar sannleikrinn sefr.

Falsks manns matr, er fyrst etinn.

Fá mál batna í biSunum.
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Fámálugr skyldi sá me§ firðum kemr.

Fángs er von aft frekum úlíi.

Fanta (fauta) knífr er fyrstr í fat.

Fantr vill liafa ser fant.

Fánýtt þykir fylgi hins' raga.

Fá or$ mega fljótan íirskurft gjöra.

Fáráðr er forsvars [mrfi.

Fár er á hyggju horskr.

Fár er fótum nærri.

Fár er fullrýninn.

Fár er hvatr, pá hrörna (hræSast) tekr.

Fár er í senn forn og líiigr.

Fár er svo góðr, aÖ galli ne fylgi, ne svo argr, a<5

engu dugi.

Fár gleðst foreldris hana.

Farga föðrarli, fá þer annann.

Far hægt, [)á kemstu vel (kemrSu fram [nnu).

Farið heíir feligra , dáið dámligra.

Fari saman kall og kýll.

Far varliga meS fulit ker.

Fár veit hvörju fagna skal.

Fáryrðum opt fylgir hneixli.

Far [)ú í dans, en gættu hvar (viÖ hvörn) [ni stígr.

Far [)ú vel, svo fóru jólin.

Fáseð er fegrst.

FáseÖ er kona, sem konnt heíir marga, og lætr ser

einn á eptir nægja.

FáseÖr hlutr er fulltrúa vinr.

Fast stendr fullr fííl;

Fátt amar fullsælum.

Fátt batnar í framandi mefcferð.

Fátt eldist íljótar, enn velgjörðirnar.

Fátt er a$ finna, scm fer ei til [mrðar.
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Fátt er aumum (GuSs) ofgefíS.

Fátt er betra, enn fara vel.

Fátt er betra, enn góS tilhuxun.

Fátt er betr virt, enn vert er (enn efni eru til).

Fátt er bæði bráSgjört og lánggætt (íljótt og yel).

Fátt er dygöinni dýrra, og elskunni yndisligra.

Fátt cr forneskju ramara (sköpuni ríkara).

er fært á fríðara veginn

er huganum spárra.

er illum ugglaust.

Fátt er Jjótt á Baldri (á fríSum hal).

Fátt er lötum Ijúft aS gjöra, nema slóra og sníkja.

Fátt er myndaS fyrir sinn tíma.

Fátt er nýúnginni ndg.

Fátt er ofvandliga hugaS.

Fátt er ókunnugt peim vísu.

Fátt er penínginum fremr aktaS.

Fátt er reynslunni fróðara.

Fátt er svo ágætt , aö ei iinnist jafnágætt (aumt, aS

ekki egi ser vesælla).

Fátt er svo einna hluta, aÖ örvænt se, aS hitti ann-

aS sli'kt.
\

Fátt er svo fánýtt, aÖ ekki megi nokkuS afnýta.

Fátt er svo fyrir öllu íllt, a$ ekkibofti nokkuft gott.

Fátt er svo gott, aS fyjgi ei galli (ei megi aðfinna).

Fátt er svo hreinsað , aS flekkist ei aptr.

Fátt er svo íiit, aS engum dugi.

Fátt er tíðara, enn tímans vanbrúkun.

Fátt er vandara , enu fara vel.

Fátt er verra, enn vara heimskan.

Fátt er ve«lum vel ofgefrS.

L



Fátt er tisara til ílls, enn kunna eí gott aÖ þekkjast

(Piggja).- - '^•~i-r. -^
Fátt er úngum alnumift.

1 átt er það, sem allir kalla gott,

Fátt er það , sem enginii ann.

Fátt er þaft, sem forakta má.

Fátt er það, sem fulltreysta má.

Fátt er þaft, sem fæst engin bót vi$.

Fátt er œfinni svo íllt sem sjálfræðið.

Fátt fer svo vel, aS ei megi betr fara.

Fátt Iiafa þeir til krása, sem smjörið steikja.

Fátt hefir vondum vel fárið.

Fátt kann licimskr maðr hóf.

Fátt kunna höldar Iiálfgjört að sjá.

Fátt luktar svo að líki öllum.

Fátt nemr sá, sem fátt ser og heyrir, 1

Fátt óttast ofrhughm og fííUS.

Fátt prýöir ílagð nema trygð.

Fátt segir af einum.

Fatt stendr liöfuö á fullum búk,

Fátt veit, fyrr enn reynt er.

Fátt veit sá er sefr.

Fátt verðr feigum til tafar.

Fátt um flest, fer svo bezt.

Fátt um framliðna (fjærlæga).

Fátt þykir sjálfum ofgott.

Fátt þykir vesælum vel gefiS.

Fátækan • vantar margt, en ágjarnan allt.

Fátækir menn hafa og hjörtu.

Fátoekligr búníngr gjörir margan óþekkjanligan.

látæk kvinna gefr hænuegg, og heitar (Jorte heimt
ar) gáfur í gegn.

Fátækra skaði er forríkra gróSi.
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Fátæks raanns festi hefir marga hlekki.

Fátæks raanns forfti er alltíð auðkendr.

Fátæks raanns tal virðist sem krákugal.

Fátæks manns vinr er íióttagjarn.

Fátækt er ei í útlegð elt.

Fátækt er elli fylgispök.

Fátækt Iiins örláta fer ætíS vaxandi.

Fátæktin er ágirndarinnar böðull (heilbrigðinnar fóstr-

móftir).

Fátækt og ágirni gjörir inargan þjóf.

Fátækt og auöæfi gjöra óróligt líf.

Fátækt réttri forsvar ber.

Fátækura gjörir ófátt að ama.

Fátækum verða vinir að óvinum.

Fátækr á ei utan af hendi og í munn.

Fátækr án ágírndar má fullríkr segjast.

Fátækr er enginn herra.

Fátækr er hvör fjærri sínu.

Fátækr má ei fríða konu ega, né fríSan hest.

Fátækr, þó hann sé vís, fær ei virfcíngar prís,

Fáum er lækníng lystug (ljúf).

Fáum er sín lægíng lystug.

Fáum þykir sín rei&i ránglát.

Fáum þykir sinn sjóðr ofþúngr.

Fáum þykir sitt ofmikið.

Fá þú lyrst og slá síðan.

Fá ])ú oss ostinn, fram eru komnir réttirnir.

Fá þú f>ér vin me<5 kosníngu, en ekki að hendíngu.

Fé á sá fresta raá.

Féð er líf frarnkvæmdarinnar.
j

Fé er bezt eptir feigan.

Fé er fjörvi finra.

Fé er frænda rógr.
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Fe er jafnan fóstri líkt (drottni líkt).

Fe frekar hug, fátækt mínkar dug.

F*girndin hefir margan fellt.

^eigö er flestra voÖi.

^eginn má sá verða, sem tapar ótrúrri (flárri) unnustu*

Feigr deyr, en fær sá björg, sem fjör er leð.

Feigr er Finnrinn
.
ragi, hann fóttreSr flein sinn.

^eingins fjár neyttu framarliga, og vert [ríns mildr

matar.

^eingins fjár skal maSr ei þörf þola.

Feitgjarn er Finnrinn.
peitt flesk fell J fcr í ketil, ef fú kannt aS súpa.

Peitr göltur fær vel sök (uxi helir fulla sök),

hefir páfuglinn fjaðrirnar.

Fellr hvör á sinni list um síÖir.

Fellr hvör þó frækinn se.

Fenar farandi, sveltr sitjandi.

Fen er opt fótum nær, enn hyggr.

Ferðatöf er fljótum a$ fylgi hins raga.

Fe reynir rekka hugi.

per hvör, Já feigr er.

per orö, þá um munn lí$r.

^er fiskisaga,flýgr hvalsaga*

íjaftra magn ræðr flugi.

^jandinn lætr alltíð fúlt eptir sig.

Fjandmenn a$ spara, fær ólukku suara.
FJandr eru börh á húi.

^járgróÖa má falla margt til tafar.

Fífldjarfr ferst um síÖir.

^líl girnist fjærlægt, eu forsmáir nálægt.
Fi'fl'111111 eru getspökust.

^íflinu skal yíir foraftiÖ vísa, en afglapa á ísa.

Fl'U Þekkir sinn aöal.

L
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I

Fíngr kenna rassi aS ropa.

Fínliga fer, fara má betr.

Finna má minna grantl í mat sínnm, enn músina.

Fínt er aÖ eiga feskipti viS konúng.

Fint er flot og kjöt, eii fullkaupa má þaft.

Fjórfcúiigi bregftr til fóstrs.

Fjórtán Iiandverk, fimtán ólukkur.

Fíplar hönd á feigu taíli.

Fiska ef vill einn, fái krabba.

Fiskanna hús hefir þaS þykkvasta þak.

Fjærlægðin vinanna gjörir fundiua yndæla.

Fjærri skal fals selja.

Fjærri skal fljóða leita.

Fjærri skal reiði (o: hval) róa, nærri nicSrkoma.

Fjöld viSrar á fimm dögum, meira á mánuði.

Fjölkunnugrar konu firr þig öllu lagi.

Fjöllin hríftir fá, fæSast lömbin smá.

Fjör er fleirstum sárast.

Fjör er sem hángi á hör.

Fjörið spara flestir scm lengst.

Fjötr er fóta tálman.

Flagg skal á fortopp setja.

Flasa ei fyrr enn þer eru vaxnir fætr«

Flas fær síðar sín laun.

Flas gjörir engan flýtir.

Flasifc veldr falli allmargra.

Flas og slis eru opt förunautar.

Fleygir fúsum a$ föðrhúsum.

Fleinn veit feigs stöftu.

Fleira er aft hugsa, enn um ákefÖ eina.

Fleira er a<5 kaupa, enn krofið eitt.

Fleira er byr, enn vindr í vofcum.

Fleira er gaman, enn drekka.
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Fleira er glefci, enn febætr einaT.

Fleira er gyldt, eim gull í skuld.

Fleira er í arf aS taka, ehn auSæíi éin.

Fleira er íllt aÖ vita, enn á sjálfum liggr.

Fieira er íilt, enn stela og Jjúga.

Fleira cr lán, enn fagna raiklum auSi.

Fieira er ósæmiligt aS tala , enn iJJyrSi ein.

Fleira er sárt, enn á sjálfuin liggr.

FJeira ,er skeS, enn skrifaS er seS.

Fleira má bera á borS, enn beztu liska.

Fieira veit sá fleira reynir.

Fleira verSr aS gjöra, enn gott Jykir (enn biSjast

fyrir).

Fleira þarf, enn ilasiS, til aS búa.

Fleira þarf í dansinn, enn fagra skóna.

Fleira þarf til skikkanligheita, enn skartiS citt.

Fleiri eru breyskir, ennBjörn (ega bágt, enn BjÖrn).

Fieiri eru fúsari til aS taka lán, enn betala aptr.

Fleiri eru hót, enn gjaíir (betri eru hót (gjörSir)

enn gj'afir).

Fleiri eru nýtir, enn þeir beztu.

Fleiri eru rakkar svartir, enn rakldnn prestsins.

Fleiri eru tilefni gráts, enn gleSi.

Fleiri eru trúaSir enn Jjeir, sem teiknin gjöra.

Fleiri falla fyrir muinim , enri sveröi.

Fleiri fara heilir í stríS, enn lieim þaSan.

Fieiri fuglar íljúga ser aS bráS, enn liaukar (fálkar)

einir.

Fleiri hafa augu, enn ernir (klaufar, enn kálfar einir).

Fleiri koma mál, enn dagar.

Fleiri kunna fúlslig orS, enn fantar einir.

Fleiri mega sjá, enn þreifa á.

í'ieiri verSa að fara meS sig, enn fagrar eltisI<jóSur.
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Fleiri verSa a$ sigla, ennfeir sem sumarveSriS hafa.

Fleiri verSa lukkunnar að leita, enn þeir sem viti

sig vissan feng í höndum hafa.

Fleiri verSa til að aumka annara skafca, enn bæta.

Fleiri vilja heyra þann sem gefr, enn |>ann sembiðr-

Fleiri þyrna fær sá ríki aÖ rífa sig á, enn gullfjöll

a$ auðgast á.

FleskiS hángir ei svo hátt, aS hundrinn ætli ser ei

hein (flikki).

Flestallt það sem fer x kaf, flýtr upp um síSir.

Flest amar fullum.

Flest höl hætir biSlund góS.

Flest dregr vesælan.

Flest er auSveldara áS forlíka, enn háS og fyrirlitníng.

Flest er hezt í sjálfs brjósti geymt.

Flest er betra aS elska, enn illa konu.

Flest er hetri heita, enn berir aunglar.

Flest er fátækum fullgott.

Flest er Gauta vel gefiS.

Flest er í neySinni nýtandi.

Flest er lastorSum aukiS.

Flest er mútunni möguligt.

Flest er óþakklátum ofgeíiS.

Flest er saíi hjá selveiSi.

Flest er sjúkum súrt.

Flest er svaungum sætt.

Flest er svipr hjá (nema) sjón.
j

Flest er sætt á sjálfs húi.

Flest er vesæls vaudræSi.

Flest er vin sínum vel segjandi.

Flest er vondum varboSiS (vanboSiS).

Flest er þeim fyrn, er fátt hafa seS.

Flest eru börn gædd meS brekum.
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Flest eru fjöll meS hrjóstrura.

Flest eru lastmælin login.

F*est falla lostverk lístt.

plest fer meS elli.

^lest fer vænum vel.

finna hundar í sorpi.

ílest finnst, sem (ef) ekki er upptekiiS, eSa í eldi

brennt.

Flest fornmæli hafa eitthvaS uppá sig.

Flest frumsmíð standa til umbótar.

^lest fyrnist £á frálíÖr.

^lest fýsir sælan.

Flest fæst fyrir kaupiS.

í'lest jetr svángr prestr, og soltinn djákni.

Flestir brúka það heldr, sem hetr fer.

^lestir eru ánægðir meÖ vit sitt, |>ó lítiÖ se.

Flestir eru hændr til jóla.

Flestir forgleyma sjálfura ser nokkuÖ.

^lestir girnast friögötu troöa, enn hergötu til heljar.

Flestir grenslast meir um annara misgjöröir, enn

velgjörÖir.

Flestir hafa brögÖ undir brúnum.
^lestir hafa fjóröúng af nafni.

Flestir kjósa firöar líf.

^lestir neita fyrr þeim verri kostum.
Flestir ráÖast þar á garöiim, sem hann cr lægstr.

ííestir tapa nokkru, til aÖ ávinna mikiÖ.

^lestir veröa fjörlausn fegnir.

^lestir vilja aktast meir, enn þeir eru.

Plestir vilja dygÖir ega, en fáir dýrt kaupa.
Plestir vilja finna húsbóndann heima.
^lestir vilja fróÖir vera, fæstir ófróöir heita.

Plestir vilja græÖa, og gózinu hlæÖa.
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Flestir vilja ser bezt ejálfnm.

Flestir voga því fyrst, sera peim þykir minnst.

Flestir vona (vænta) skriðu, J>ar fallift hefir.

Flest kemr til málugs manns, og kjöptugrar konu.

Flcst lágmæli komast í liámæli.

Flest má (af köldu) kraunkum bjóða.

Flest nýtir nauðþurftin.

Flest plágar fjandann sjálfan.

FJest sómir sælura (þykir sælum sóma).

Flest strá viJja stínga oss Norðmenn.

Flest sækist um síðir.

Flest týnir loíi, þá íitr fölnar og dáð dofnar.

Flest vellr í vinakatlinum.

Flest verðr farsælum ai5 fe.

Flest ver&r fíflinu aÖ orðum.

Flest verfcr glö&um aS gamni.

Flest vcrör nokkuS aft vera, áftr enn allt verSr.

Flest verSr ókunnugum aS vegi.

Flest verftr til fjárins unniS.

Flestu gamni fylgir nokkur alvara.

Flestum gcngr nokkufc til pess , sem þeir gjöra.

Flestura leiðist lángt erviði.

Flcstura minkar frelsi, þá fengin er kona.

Flestum þykir sinn daun sætr.

Flest ægir vesælura.

Fletja verÖr, þó smátt se.

Fljóta raun skykli vrð ílest Iiafa, JiaS scm grunsara

ligt gjörist.

FJjótast liegnir Guð metnugura mönnum.
Fljót er feigs manns ferð.

Fljótfundift kann fljótt aft tapast.

Fljótgjört og velgjört er fáseð.

FJjótt (íiótti) er friðarmark.
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Fljótt grær gángandi fótr.

Fljótt kaim fjölskyldan aS farga stórum gózunu

Fljótr er fantr í fat.

Fljótr heyr, en tala tregr.

^Jjótr skyldi hvör nieS frettir góSar, síSfara ef sæm-
ir illa.

;

^ljúga fótlausar vættir (flögta fjaSralausar vættir).

Fljúg ei fyrr enn þú ert fjaSraSr.

Fljúg íljótt yfir sjó, kom snart aptr.

FlóttamaSr, fjörbrotsmaSr.
i

Flóttamenn er ei hægt aS hepta.

Flý allt og far inn hjá sjálfum þer.

Flý svo reykinn, \m fallir ei í gröfinðé

Flýtr á meSan ekki sökkr.

íokiS er í flest skjól.

Fold skal við flóSi taka.

Fólgins má taka til , en farins ei.

ForSast raá ólukkuna, en ei fyrir komast.

ForSast meiri mann, og deil sízt viS hann.

PorSast óvin, þó fagrt láti (iJIra fljóSa ástir).

ForhuxaS mein minna særir.

ForhuxaS ráS vcrSr trautt aS óráSi.

Forlaga sinna skal maSr ei frett rækja, nfc um það

annála.

lorlát ekki [nnn vin, og þíns vinar vin.

Forláts aS hiSja, er hin bezta bót.

Forlöff og fátækt hafa mörgum frá mentum bægt.

^ormælíngin gjörir vondan enn verri.

•^ors hæfir heimskum, hyggnum ei.

^o^sjáll maSr gengr miSsvæSiS.

•^o^sjóninskyldiífordyrum standa (í fyrirrúmi sitja).

^orsjónin tvöfaldar flesta aSdrætti.
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ForsmáSu aldrei fátælcan, GuS getr gjört fig eins

-og liann.

Forsmáfcu ekki fátœkan (fornan) vin, nb fángalitla

gkeinu. ' *

(

Forsmái enginn gamla götu, né fornan vin.

Forsmánin ertir mest íllt skap.

Forsómun kann að skafca márga í eimi.

Fortak ekki hvað annar kann afc geta.

Forþént gáfa krefr ei stórar pakkir.

ForJ)éntr hróðr er engum ofgóðr.

Fóstran drekkr það barnifc leyíir.

Fótr verðr aÖ veita fæti.

Fox er íllt aS erta.

Fox kann nóga ílærð.

Fráieitr skyldi fiskimanns aungull.

Frammi eru feigs götur.

Fram koma Ijóö, [>au laungum voru stíngin.

Fram kom, Jjó fresti, J>að fyrir var hugað.

Framkvæmdin éfc móÖir lukkunnar.

Framsýni er betri flýti og styrk.

Framsækinn er hinn sigrlausi.

Fráráfc og tilráft er ól/kt.

Frá tagli skal tré telgja, en rótum rýfa.

Fregna og segja skal firfca hvör, sá er vili horskr

heita.

Freistafc er ei fullgjorf.

Frekr er hvör til fjárins (fjörsins).

Frelsaðu Jjjófinn frá gálganum, hann launar J)ér illu.

Frelsi er fé betra.

Fremd er ei að fellk J;ann, sem fætr héfir enga.

Frem Jní Jjinn styrkleika á móti lukkunni, en ci

manninum.

Fresta má forlögunum, en ei fyrir þau komast.
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Frest er á illu bezt.

Fretta þeir, er fyrir sitja.

f'rjáls er spökum spurnin.

í'rífcar ýngismeyar eru augnaraun ýngismanna.

FríS kona og blíÖ byrgir opt strífc.

Prfóleiknum hæfa frdmar dygðir.

t'ríöleikrinn er ágætr, nær hönum fylgja dygíimar.

f'ríöleikrinn kann a$ fylla augun, en ekki púnginn.

•^rídt er fögnuftr augna.

í'riSrinn er dýrkeyptastr (er fyrir öllu).

í'riörinn er þa<5 fegrsta hússkart.

í'riörinn nærir, ófriðrinn fortærir.

Frí er frjáls framgángr.

Frjófsamr er fátækra akr.

^rjósa verÖr til fjár síns.

ÍVó$r er gamall aÖ fornum tfóindum.

FróÖr fykist sá, er fregna kanu og segja hiÖ sama.

Frómum ber ei fylgis a$ synja.

Frómr er sá ótalda penínga aptrgefr

Frost vita á fáar stjörnur.

ÍVægS er elli fylgispök.

^raegSin varir lengr enn líf.

Frægr verfcr sjaldan hinn fávísi.

^rægr þykist sá flótta rekr.

^rocndi er fastr eyrir.

•^rændi er frænda verstr.

í'raendi, frændi, sagSi refr viS rauSan hund.

í'uglinn má opt kafa forgeíins.

^úl hóra er frúnum smán.

fullar grindr sá eg fyrir fitjúngs sonum, nú bera peir

vonar völ.

Fullbofcifc cr, [>ó um sinn se.

Fuilgjört er ei formafc smtti.

(8)
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Fullgóðan telr sig sá falinii er lýtum.

Fullir kunna flest ráð.

Fullkeypt er ómagaverkiö.

Fullt skal frómum bera, £ó skal borð á vera.

FuIIt skal föntum bera, og ekki borÖ á vera.

Fullr er úngr maftr fjár.

Fullr heitir föstu.

Fullr kroppr, heimskr haus.

Fullr veit ei hvar svángr sitr.

Fúl orð koma úr fúlum belg.

Fús er dárinn í fárið.

Fylgja skal lands sið, flýa land ella.

Fyll fyrr augað á einum skálk, enn metta magann.

Fyllin er öllum óhæg.

Fylli hefir margan fávísan skaftaft.

Fyrir auðinn er allt falt, ef til er.

Fyrir bráðræði sitt raá margr blygSast.

Fyrir dauSansmakt er engin urt vaxin (ekkert dugir).

Fyrir dvöl fargar bóndinn sinni kú.

Fyrir gálga hlífa ei góS herklæði.

Fyrirgef eg þer, þó falli ei úr huga mer.

Fyrir gleymsku sakir drekkr margr víti.

Fyrir gullguSum gjörir margr knfe sig.

Fyrir húsbóiidans dyrum er grcytö grimmast.

Fyrir kænskuna fær hún kisa marga brá$.

Fyrir láni er fjöriÖ allt. (

Fyrir mentina skal meistarann heiðra.

Fyrir mörgu gjörir bókin rá$.

Fyrir ógjörð verk bætist ófætt fe.

Fyrir ráðaleysiS ratar margr skaða.

Fyrir ráfcin gófc hjálpast rnörg [>jó$.

Fyrir reifti rángs hugar taka garpar gjöld af Gubi.

Fyrir sannindum og skilríki á vaninn ab víkja,'
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Fyrir treguSum er hægt aíS taka ser vara.

Fyrir vísdóminn verÖa verkin stór.

Fyrir því er erindifc gott, ao góztörignir ei í rauun-

Ityrir öllu verfcr ráS að gjöra.

í'yrnist £egar fengift er (fráltfír).

Fyrn koma (eru) móti fádæmum.

Itymum nýtr þess er fyrnuni fær.

Fyrr drynr baula, enn hún hafi uppi (hefr uppjetiÖ).

fyrr enn varir, fjör margan þrýtr.

Ityrr er dapr enn dauSr.

í>rr er fullt, enn útaf flói.

íyrr er fundin lukka, enn fundiimar sfe geymt.

fyrr er gyldt (vænt) enn vajið se.

Jtyrr er hagmæltr, enu höfuSskáld.

íyrr er heitt, enn fagrt skín.

íyrr er ljótt, enn fjanda se líkt.

fyrr er nóg, enn þykir.

íyrr er ómagi, enn ekkert gjöri.

í'yrr er veitt (uóg), eun allt se veitt.

%rr et eg af hundi, enn hundr af mer.

í'yrr leikr harn af fullum búk , enn fögrum klæSum-

%rr lægir ljós, enn lokiÖ er degi.

%rr læt eg koppa mínatóma, enn klíni í J)á hegóma.

^yrr má eikin bogna , enn hún brotin se.

^yrr má illa vera, eiin vera drottins svikarj.

*>r má liljan fölna, enn hún falli.

^yrr má rota, enn dauðrota.

*>r má skilja , enn fulltalaS se.

í>r mun dag, enn dæmi þrjóta.

^y*r skal bæsa kálfinum, enn uxanum.

skal nafn gefa, enn veit hvör raaír verSr.

y*r skrífcr fugl úr eggi, cnn fleygr sé.
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Fyrr skulu menn fá ser brauS, enn brúSi.

Fyrr skyldi atlmga aS endalykt, enn upphafn

Fyrr skýtr bogi, enn flýgr dúfa.

Fyrr verSr iilu aS aptra, enn í háskann er komiS.

Fyrr verSr skórinn armr, enn fótrinn varmr.

Fyrr vex rakka tönn, enn gamall bíti bein.

Fyrst er allt frœgast.

Fyrst er úngr gn's, síSan gamall galti.

Fyrst fúnar fiskr á höfSi.

Fyrst gjörist hvör uppá sjálfan sig.

Fyrsti fugl fær hiS fyrsta korn.

Fyrst Petr er úti, J>á er Páll inni.

Fyrst skal fallinn reisa, síSan víta og vinna.

Fyrst skal frægan telja.

Fyrst skal læra seina gánginn, á&r enn menn fara

aS hlaupa.

Fyrst tveir þrátta (kífa) , taki sá scm á.

Fyrst þarf maðr tauminn, þá sporana.

Fýsir augun íllt aS sjá, og eyrun íllt aS heyra.

FæS \m hauk, og haf skarn í staSinn.

FæS þú hrafnana, þaS kostar meir enn kálfskropp.

Færri deySa last, enn lífga þaS.

Færri leggja hug á aS lifa vel, enn verSa ríkir.

Færri mundu íllt tala, ef færri vildu heyra.

Fæst er f>aS í eyra mauns se talaS.

Fæstir vita vegu konúnga.

Fæstum verSa sín slis aS happi.

Fært er fariS feigum og gömlnm.

Fætr hljóta búk aS bera, en bolr höfuS.

FÖSur og móSur fremst ber aí virSa.

Fögr er sjóhröktum fold.

Fögr orS ginna glópinn.

Fölvar hel , þó frítt se.
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Föst vinátta er sú fastasta auÖlegS.

Fötiu prýða (gjöra, skapa) manniniL

^öt tóm hafa hæstan róm.

G.

G~áfan mállaus getr gjört rfctt, {>a?5 sem bogiS er.

Gaf liún enn, guSsbarnið, Haukadalinn með ölium

hjáleigunum, og skrifa {)ú djákni.

Gáfu þarfa geymdu vel.

Gagn skal me<5 erviíSi gjaldast.

Gakk, en gægstu ei.

Gakk {)ú fyrir hvörs manns dyr, seg engum nema

satt, og |)ó verðr þú hvumleiðr.

Gálaus maír, sá ei vUlgottnema, kann ei vítivarast.

Galli er á gjöf Njarðar.

Gaman án glens bræðra, er sem ekk&rt.

Gaman er að börnunum
, sagði karl , átti sjö fífl og

áttunda umskiptíng.

Gamall maSr hefir opt lángt auga.

Gamallar konu dans, er ei harna brölt.

Gamall selr er sinna kópa elztr.

Gamall vertu snart, ef gamall viltu verÖa.

Gamalt brauð er Gíbeóníta kostr.

Gaman skyldi græzkulaust vera.

Gamla hrafna gjörir ei eitt hregg hvíta.

Gamla hrygð skal með glefti nýrri bæta.

Gamlan hund er ei gott afc tjóðra.

Gamlan skal færa, en língan læra.

Gamlar húðir þurfa mikift mak.

Gamlar kyrkjur hafa dymma ghigga.

Gamlar meyar eru manngjarnastar.

Gamlar skuldir rySga ei.
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Gamlar stúlkur og úngar ekkjur gefa jafnan gott færi,

Gamlar trönur er ei gott aö fánga.

Gamla vegi afræk þú eigú I

Gamlir peníngar falla sjaldan úr gyldi.

Gamlir skaöar græddir ymprast opt upp.

Gamlir vargar hjálpa opt hröfnum til brauÖs.

Gánga verÖr , sem lagiÖ er.

Gángir þú í ráÖ, svo geymdu þig heima.

Gángi sáJu eptir þv/, sem hún gekk frá heimi.

Gángi þeir frá, sem ei fallast á.

Gángvari mætir opt falli
, þó ei ilasi.

GarÖr er granna sætt.

Gataör belgr gloprar öllu.

Gatan er ílls vegar bezt.

Gátan fæöir af ser grunsemiiia.

Gaukrinn nefnir sitt nafn sjálfr.

Gaumgæf aÖ morgni dags hvaö gjöra vilt, en aÖ kvöldi

Iivað útrett hefir.

GeÖi og gjöfum skal viö vitt blanda, skipta viÖ og

fara aÖ finna opt.

Geðspeki er gulli betri.

Gefandi væri stakkr meÖ strák.

Gef barni vilja sinn, svo grætr þaÖ ei.

GefÖu ei svo gestunum , aö gángir útaf húsunum.

GefÖu ei, svo glúpnir eptir.

Geföu hönum kraka, hann kann lengi viÖ aí taka.

Geföu hundi roð, og mun hann fylgja þer.

Gefðu mer, sagði haun gefinn, og sleiktu upp allan þefinn.

Gefðu prúÖum hrós, en lasta þó ei mjög þann leiða.

Gcföu trú [)ína tryggum vin, en varast hina*

GefÖu upp, þá gamaniö horfir bezt.

GefÖu feim vísa tilefniÖ, og mun hann nokkru virða.

GefÖu þig hægt að glisyröum ríkra manná.
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Gef ei barni , nema biíiji.

Gef ei hundi, meSan halinn dillar.

Gefig er bezt að gefa.

Gefifc skal gjaldast, vinskapr haldast.

Gefnum hesti ei gægst í munn.

Gefst í gjörÖar spyrður.

Gefr góÖ móðir, þó hún geti ekki.

Gefr ser enginn gæfu, gildr þó feginn vildi.

Gefr þú líti<5, lofa þó enn minna.

Gengfö getr brúnkolla , þegar hún vill.

Genginn er sá dagr, þá geitin var feit.

Gengr eykr, þó ei sé ávalt barinn.

Gengr hurft, þó hrikti.

Gengr hvörjum nokkuÖ til þess, sem hann gjörir.

Gestinn skal heldr mefctaka með gleiSi , enn stórum

veitíngum.

Gestrisinn fær opt fánýta þökk.

Gestr ef þeigir, eyrum hlýÖir, augum skoBar.

Gestr gjörir sig margr aÖ greifa.

Gestr óboÖinn byrði.

Geymdu í barmi, ef glata viltu.

Gjafarinn sæmir gjöíina.

Gjafmildr maðr fær margan vin.

Gjalda skal lausúng við lýgi.

Gjald er góð vara.

GjaldiÖ gellr þar, sem dárinn darkar.

Gjaldið gjörir marknaðinn mannkvæman.
Gjaldt fn'i gjöf vift gjöf

,

°& gjör svo góðr lofi.

Gjarnan (feginn) liggr úngr rakki, meÖan gamall

(grimmr) hundr vill.

Gjarnan sem bændr gjöra, aÖ trana ser í turna.

Gildrur eru gjörÖar til vela.

Gín ei, fyrr enn gás flýgr í munn þer.
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Giptir gánga til skildaga.

Giptu skal til göfugra manna sækja.

Girði eg mig enn í brók (sagfci drengrinn).

GirS svo garð, að gap (hlið) se við endann.

Girnist £ú gott afc heyra, J>á lær |>ú gott aí> tala.

Gæfa er undir giptíng hálf..

Gæs ílaug yfir Rín, kom aptrgánga heim.

Gæs yfir sjó, gaukr aptr.

Gæt a$ raun, fyrr enn grunsemd trúir.

Gæt afc þínu, og gakk ei lengra.

Gæti hvör sín, en GuÖ allra.

Gæt þín viiS gjöfum.

Gjöra skal börnum upp orðin.

GjörJa má. sá, vel vill.

Gjörla (gjörvallt) skal gott nýta.

Gjörn er hönd á venju.

Gjörn er illgirni á illdeilur.

Gjör um oss læti, sagði getnamaSr.

Gjör £ú ei opt gáng i J>íns bróðurs hús, \)á J>er illa

gengr.

Gjör |>ú heldr lítfð, enn ekkert.

Gjör J>ú íllt, og gjörðu gott, og vittu hvortlengr er

uppi.

Gjör \)ú illum gott, og f>akka GuSi, aS hann launar

per engu. ,

G/8r \>ú [>að viJjugr, sem hlýtr að gjöra nauðugr.

GlaÖr er sá, sem grófta hreppir.

Glafcr og reifr (rífr) skyldi gumna hver, uns sinn

bíðr bana.

Glafcr skal mann geðrauna a milli.

Glatan er góð fyrir hlátri.

Gleftin gjörir limina letta.

GIc&i skal öld með ótta temja.
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GleíSst ei af annars gæfuleysi.

GleÖ þig spart, íllt kemr óvart.

Gleztu aldrei við gamalmenni.

Gleztu ei við gikkinn, svo fú fáir ei af hönum

hnykkinn (við köttinn, svo hann klóri [)ig ekki).

Gleyma skal daufcum mett gamni lit'endra.

Gleymd er goldin skuld.

Gleymdri illsku enginn raski.

Gleymska og fyrirgjöf gjöra á hcfndum töf.

Gleymt er, þá gleypt er.

Gleypt hefir gýpa meira.

Glotta skyldi um grön, ef gletta hýr inni.

Glopr í spelnum hóp.

Glöðum er hetra, enn sfe glúpnandi.

GlöÖum er betra, hvaS sem aö hendi kemr. »

Glöggt er gests augað.

Glöggr er sá, sem götuna sparar.

Gnaufca mundu grísir, ef galtar höl vissu.

GóSa lukku stilli menn, og styrjöld alla yfirvinni.

Góðan vin þarf sem eld og vatn.

GóS er eignin , hvör sem á.

Góð er glöggskygni.

Gófc er lukkan, ef gefst til enda.

GóÖ er ósk, ef gengr eptir.

Gófcgjarn mafcr á marga velunnara.

Góðir vinir eru á vegum sjaldan.

GóS lukka gefst sjaldan án pretta.

Góö náttúra gengst heldr fyrir góðu eim illu.

Gó<5 orÖ finna góöan samastaÖ.

Gó8 orS hljóta að selja vonda vöru.

Goð orö sumra ginna stundum.

GóÖ orb tóm, ill kaup.

Gófcra manna gunst er gulli betri.
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GóÖ rót gefr góS epli (gÓÖan ávöxt).

GóÖ samvizka er gullibetri.

Góös skal raann vænta, J>ó gángi hrumult.

GóÖviJjaör vinr kann bezt hrygö aÖ hepta.

GóÖum dreing er par gott, sem hann liíir.

Góöum foríngja er gott að fylgja (skyldu allir eptir

Góðum hlííir sá, er glæpum refsar.

Góðum mönnum dugir dauði og líf.

Góðr á jafnan góðs von.

Góðr biðjari þreytir (þai'f) góðan synjara.

Góðr dagr er vondrar stundar verðr.

Góðr dagr kemr aldrei ofsnemraa.

Góðr dúr burtdrífr leti og lúr.

Góðr er hræddrinn, ef hann er í liófí.

Góðr er hvör genginn, en illr aptr fenginn (illr ef

aptr kerar).

Góðr geymari gjörir veitara.

Góðr gjörir [>að opt, sem gikkr lastar.

Góðr maðr og gagnlaus, er naumast hálfmenni.

Góðr nágranni í neyð, er betri enn bróðir í fjærlægð.

Góðr reikníngskapr gjörir góðan kompánaskap.

Góðr riddari þarf góða sveina.

Góðr skal rett eitt ræða.

Góðr (grimrar) skyldi góudagr Iiinn fyrsti, annar

og þriði, pá mun góa góö verða.

GóÖr skyldi sá grandvar þykist.

GóÖr vifi ekr þúngu hlassi heira (er sigrsæll).

Góör vinskapr, er sem ein sál í tveimr líkhömum.

GóÖr viur er gulii betri.

Gón ei svo hátt, þú gleypir sólina (sjöstirnið).

Góz án góös herra er gíötunarefni.

Gott ár er alltíÖ wílkomið (gefst fm GuS vill).
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Gott atlæti er gjöfum betra.

Gott barn segir sannleikann (kveSr gótía vísu).

Gott boðar glatt hjarta.

Gótt er að beina veg hins blinda.

Gott er aft draga okið með sínum elskhuga.

Gott er a$ eiga hauk (hrauk) í horni.

Gott er a5 eiga feskipti vi$ kóng (skuld sína Iijá

kóngiuum). .

Gott er aft fá guSslaun, og vinna ekki til.

Gott er a<5 gánga á mis við ógæfumanninn.

Gott er a$ gefa betri ratin, enn margr ætlar.

Gott er að gjöra vel, og hitta sjálfan sig fyrir.

Gott er a<$ hafa mjóan hálsinn, og geta gripitt fyrir

hann.

Gott er aS hafa tvo hvoptana, og flytja sitt í hvorum.

Gott er aÖ hafa góðra ráð, og gegna þeim.

Gott er að hafa mikinn mat, og marga helgidaga.

Gott er a<5 hafa strákinn í ferðinni, og kenna hönum
alla klækina.

Gott er aS hafa túngur tvær, og tala sitt meÖ hvorri.

Gott er aS halda hygginna málbragðz.

Gott er a$ henda þafc Guft vill senda.

Gott er aÖ mæta vin á vegi.

Gott er a5 ná sínum endalokum án ófara (aS rata

úr raunum vel).

Gott er aÖ prýða hærur me<5 æru.

Gott er að reiöast sínum synduni, en syndga aldrei

í sinni reiÖi.

Gott er aö telja penínga úr annars púngi.

Gott er að týna , og verða feginn að íinna aptr*

Gott er aÖ vakna af vondum draum.

Gott er aÖ vera gamall, og muna margt.
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Gott er að vera í góSra manna förum, og fá svo

not af þeirra kjörum.

Gott er að vera í góðum hóp, og gjörast höimm líkr.

Gott er a$ vera prestr um páska.

Gott er allt gefins (ketkyns, vel fengift).

Gott er annars víti a$ varnaöi hafa (aÖ iáta síir ann-

ars víti aS varnafci verða).

Gott er barn til blóra.

Gott er býtiÖ, íllt er ránití.

Gott er góðum að líkjast.
1

Gott er gullið, fullkaupa má paS.

Gott er íJlt meS góðu yfirvinna.

Gott er meSan góftu náir.

Gott er með góðum aS vera í vinfesti.

Gott er nieð þeim í gær bitust.

Gott er spakmenni, hvar guma sækir.

Gott er til hreins aÖ taka.

Gott er til geirs aÖ taka.

Gott er við fróma aÖ forlikast.

Gott er um auðgan garð að gresja.

Gott er utanlands að lifa, heima er hentara aS devja.

Gott er ]>afc ekkert, sem gófcu spillir.

Gott er þeim , sem glatt hafa sinni.

Gott fær sá, sem GuÖs leitar.

Gott gengr barninu til, aÖ berja hann föður sinn*

Gott gleymist skjótt, íllt fellr ekki úr minni.

Gott gyllini geymir hundrað.

Gott hald kostar gjald.

Gott handverk launar (launast) opt iJla.

Gott hús er gestum heiIJ.

Gott jafnafcargefc ávinnr góían J>okka.

Gott má af góöu hljótast.

Gott nafn heiinskum, aS heita hjáræna.
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Gott siSferSi er hetra enn mikil kunnátta.

Gott veit á glatt hjarta.

Gott vitni, ef Gu$ hæri.

Gott öi, sagfti refr, hann rauk útaf.

Gráfcugr niaftr etr sfcr aldrtila.

Grá hár hæfa úngu höfði.

Grant kann hygginn aÖ heiula.

Gráti [>eir, sem ekki geta hlegift.

Grátt skal í gráan (gráfcugan) fara.

Grátum ekki, munum heldr.

Greindr nærri getr, reyndr veit J>ó hetr.

Qrimm hefud fylgir griðrofi.

Grimmr er sá góudagr, sem ekki tekr í HlfóarfjalL

Grísar gjalda, enn gömul svín valda.

Grunda í andsvar, áðr gefr (ráð, áðr gjörir).

Grunda í flest, svo gjörist [>ú fróðr.

Grunda í máliö, fyrr enn \m gjörir dóminn.

Grunda í sagnir, fyrr enn sannar haldir.

Grunsemin ljóstar upp ljótu rykti.

Grunnt er á £ví góða.

Grær gángaudi fótr.

Gufc á ei gægumanninn, nema hálfan.

Guð á frjálst að græta mann
, gleðja mun sá aptr

hann.

GuÖ horgar fyrir hrafninn.

GuÖ elr gesti.

GuÖ er hæfci íljótráðr og góÖráSr.

Gu8 er með f>eim, sem gjarnan vilja hi5 góSastunda.

Guft gefr allt gott, en haldt ei um horn uxanum.

Guft gefr hrauð með harni.

GuÖ gefr gófrum mönnum gott.

Gu$ gefr hvörjum kulda sem klæ5i#

GuÖ gefr ráð meÖ tíma.



Guí5 gefr öllura mat, sem hann gefr raunn.

Guð gjörði vel, hann gaf ei ægum uxa horn.

Guft lieíir meira, enn hann gaf.

Guð hefir sett hjörÖ hirfca.

Guö hjálpar þeim, sem hjálpa vilja sér.

Guð, hjálpa mér, því til góðs treysti eg þér.

GuÖ líör þaS margt, sem hann leyíir ei.

Guft lætr allt falt fyrir erviði.

GuÖ mætir mörgum, hvör kann hann aÖ kvefcja.

Guð og samvizkan verba aldrei umllúiii.

Guö ræðr, en mennirnir þenkja.

Guð rætir þá opt upp, sem hann gefr mikla lukku.

Gúð signi J>ig, Klóti, kvað ábóti.

Guðs í nafni er gott a$ byrja.

GuÖ sitr hátt, en ser lágt.

Guð styrkir góðan vilja.

Gufcs og manna gjörvöll börn , meS gáfum eru for-

líkt viÖ hvörn.

GuS, sýn náð, nauftsýn er bráS.

GuS veit bezt, hvörjum hann giptu ann, vita pa5 ei

firðar fyrir.

Gufc veit gjörst góðan pílagrím.

Gúð veit hvaÖ hvör hefir að geyma.

Gufi verÖr þeim reiftr, sem sinni stétt er leiSr.

GuÖ þarf ei leifta gátu um þaÖ, hvör grandi pessu

kemr af stað.

Gull er ei svo gott (rautt) , a5 ei gángi fyrir mat.

Gull er grams múta.

Gull er gull, hvör sem á því heldr.

Gull hlær aö heimskum.

Gullhríngr bætir ei kartnögl.

Gull reynist í cldi, en geöprýíi í mótlæti.



Gull skal brúka, og gagn af fá, en gróa ei við það

hjartað má.

Gumnar margir létust gagnhollir, en annaS reyndist

þá um var skygnt.

Göltlum manni er ei gegnandi.

Gönilum keimum vér nú goðanum a8 geipla á salíinu.

Gömlum vin gleym ei fyrir nýan.

Gömul mey grýtir öli kér sundr.
,

Gömul ósköp grát ei nýum tárum.

Gömul sár gróin illa.

Gömul þíng eru ólastandi.

II.

áborinn fátækr er í heiÖri smár.

Há& er heimskra gaman (hrósan).

HáiS og spé kemr mörgum á hné.

Háfar eikr hafa hljóðglögg eyru.

Hafa selar augu.

Hafa skal heil (holi) ráft, hvaðan sem koma (þó úr

refsbelg komi) (þó heimskr kenni).

Hafa skal, meða^i halda má.

Hafa skal það af flagðinu, sera fá má.

Hafa verÖr hvör til síns ágætis nokkuð.

Hafa vill kerlíng nokkuð fyrir snúð sinn (sinn þrætu

I>ráS).

Hafftu ekki kjassmæli né hlæmæli.

HafSu heldr vinskap við túngl, enn aÖrar stjörnur

(við sól enn stjörnur allar).

Haf leigudreng til hófa, og fær þú smán í staftinn.

Haíi eg peníng í púngi, heíi eg mat í munni.

Haíi enginn þjón af hærra kyni, cnn hann sjálfr er.

Haíirfcu vel kokkaS, máttu vel eta.
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Hafi sá brek (blak) cr bei&st.

Hafi sá dreggjar, er saup af staupinu.

Ilaíi sá eik, sem af öfcrum dregr (skefr).

Hafi sá hápp, sem hlýtr.

Haíi sá verr, er verr herftir sig.

Hafi jþað barnið (fví barni skal bjófta), sem betr

tekr vifc.

Hafnaftu £ví, sem hófi er meira.

Hafrinn er ei aft hyggnari, |>ó hann skreyti skcggií).

Haf þig burt, svo hestrinn slái þig ei.

Haf ]>ökk og Jrrjá skó, alia uppá einn fót.

Hagl er heiM næst.

Hagsýnin (hagirnir) vinnr hálft.

Hagskipti fást ei í hvörju kaupi.

Hagr er sá sem umbýr.

Halda mun hel ]>ví, hún hefir fengiS.

Haldi mafcr á keri , drekki J)ó at> hófi mjöS, mæli

parft, eSa þegi.

Haldtu bezt þafc heitir gufci.

Haldtu hvörn f>að er, en hygg at> sjálfum þiir.

Haldtu lög, sem sjálfr settir.

Haldtu skemtan í skikkanligan máta.

Haldt þig sjálfan siða frjálsan.

Haldt Jjína siöi sjálfr, ef sómir vel.

Hald fú taum í höndura, pá hamingjan fer að fftr.

Hál eru útlendra org.

Hal ber öld hver.

Hálfgjört er verk, ef forhuxuS er pess endalykt.

Hálfgjört verk hæfir ei aÖ dæma (skal hvorki lofa

nfe lasta).

Hálfkeypt er ómagaverkiS.

Hálfkveðna vísu er óhægra aB skilja, enn alkveöna.

Hálfsebr er maSr, fó í svip sjái.
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Hálfsfen er hofmanna prýfci.

Hálfsögð er sagan, J>á einn segir frá.

Hálft er betra, enn lieilt af illu. .J

Hálft lieíir,
J>
á hundi er ho$i$.

Hálfu meir er a$ hirða enn aíla.

Hálfr er aufcr undir hvötum.

Háll er opt liallr búnki.

Hamhleypu er bágt að Iienda.

Hamíngjan er ei herravönd (er hvörju ráSi ríkari).

Hamlar skiir skini.

Hamrinn getr ei alltíð huga fyl£t.

Handaverkin lifa hvörs lengst.

Handbær er kylfa, ef hundinn skal slá.

Hann á bakjarl (hjall), sem bjargar hönum.

Hann á ekki af mikium rótum aÖ rakna.

Hann á ekki á sínu a$ taka.

Hann á ekki lángt a$ seilast.

Hann á ekki úr háfum söftli aÖ detta.

Hann á hauk i horni.

Hann á hlut í vætt (í grautargjörft).

Hann á hönum fyrir grátt aS gjalda. p

Hann á í vök a8 verjast.

Hann ann böggum Ilildar, en Hildi ei sjálfri.

Ilann ann barninu vcgna fóstrunnar.

Hann á sjálfr strákinn, þó hann strýki hann.

Hann á stólpa, sem hann styfcst viÖ, sem Mammon
heíir. ; ? '

,

Hann átti fótum fjör a$ launa. \

Haim á víÖa við að koma.

Hann á viS raman reip að draga.

Hann á undir högg að sækja.

Hann bcið ekki boöanna.

Haiui ber aÖ ser böndin.

(9)
t
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Hann ber ei hjartaÖ í munninum.

Hann ber sinn liarm í hljófci.

Hann berst sem haukr við klær.

Hann ber vel sína byrfti, sem aldrei £reytist.

Hann ber þa$, en dregr ekki.

Hann bjargast á buddura annars.

Hann bíðr, sem boli höggs.

Hann bítr illa á brisið.

Hann bítr úr hnefa, J>ví hönum er kvöl meÖ str ab

: -r gefa* lí
v. - '• • -

>'

Hann blæs heitu og köldu úr sömu kverk.

Hann brá uiulir sig betra fætinum.

Hann braut bekrann fyrir bjargið.

Hann bi'úkar Bessaleyfi.

Hann byggir fyrir son, en ekki döttur.

Ilann býr sfcr lats manns byrði.

Hann dettr ei niSr við dægramótin.

Ilann drékkr viÖ ókomnum þorsta.

Hann drepr drjiígt í kambana.

Hann dreymir til daglátanna.

Hann drittist burt, sem halaklipptr hundr.

Hann dugir svo vel fyrir stýrimann, sem netpoki

fyrir mjölsekk.

Hann er á buxunum.

Hann er á bak stiginn, en ei í burt riÖinn.

Ilann er allra sveita kvikindi.

Ilann er beggja handa járn.

Hann er bezt eSla, sem bezt Hiir.

Hann er búinn að slíta barnsskónum.

Hann er bæfti maniíligr og fjandligr.

Hann er bæði bóndinn og húsfreyjan.

Hann er ekki áeggíngarbarn.

Hann er ekki allra bokki.
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Hann er ekki allr þar, sem Iiann er sefcr.

Hann er ekki búinn a$ bíta úr nálinni.

Hann er ekki gull á móti grjóti.

Ilann er ekki hýr í horn að taka (er harðr í horn

a8 taka).

Hann er ekki hægr ljár i þúfu.

Ilanii er ekki keyptr en hann kökubiti.

Ilaiin er ekki lángt frá löndum.

Ilann er ekki lengi á mælislandi.

Hann er ekki með öllum mjalla.

Ilann er ekki mjólkin matar, nb mysan skyrs.

Hann er ekki nema brjóstift. 4

Hann er ekki nema gagnið og greiðinn.

Ilann er ckki sjálfráðr, sem öÖrum er IiáÖr.

Hann ekki svo haltr , sem liann hínkrav.

Hann er ekki við eina fjölina feldr.

Hann er ekki við kvennmann kendr.

Hann er efcill frá fjórfca manni,

Hann er einfaldr eins og sauðr.

Hann er einhæfr eins og nafarinn.

Hann er einn af átján.

Hann er einn af þeim , sem aldrei rata heim.

Hann er eins og hundr á heystakki (kálfr vi$ stíu).

Hann er eins og kuldastrá.

Hann er eins og milli heims oghelju(steins ogsleggju).

Hann er eins og óðinshani á torfgröf.

Hann er eldri enu tvævetr.

Hann er farinn eins og Ijós.

Hann er fíngralángr.

Hann er fínn dúnbursti.

Hann er gamall í hettunni.

Hann er góör vinr minn, en getr se5 öxi í höfSi mer.

Hann er hamhleypa.
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Hann er heimaríkr, eins og hundarnir.

Hann er hvekkr í hvörs manns kopp.

Ilann er hvorki hur minn ne bróðh\

Ilauu er hvorki hrár ne softinn.

Hann er hvorki húshæfr ne Icyrkjugræfr.

Hann er hönum önnur höndin.

Ilann er í beyglum.

Ilann er karlmannligr, sem lætr ser ekkert verSa

harnalíga.

Ilann er kominn á raupsaldrinn.

Hann er kominn í mát.
#

Ilanir er kóngr í kotru og kortspilum.

Ilann er lofsverör, sem lastar engan.

Hann er mannanna makligastr.

Hann er með böggum Hildar.

Hann er mestr í munninum, eins og refrinníhalanum.

Hann er nærri, en hjartað útá skógi.

Hann er næst, í hendi heíir.

Hann er opt ragastr, sem mest raupar.

Hann er prúðr, sem lýtalaus lifír.

Ilann er ríkr
,
hvörjuni sitt í hóíi nægir.

Hann er ser einn ærinn.

Hann er sinnar móftur sonur.

Hann er skotinn meS sylfr-ör.

Hann er strax í harðneskju.

Hann er svo latr, sem hann er lángr til.

Hann er svo lyndr, að lafa á hönum eyrun.

Ilann er svo nótvar, sem selr.

Hann er svo nærri, sem nefiS er augunum.

ITann er trúr , scin engan tælir.

Hann er tvöfaldr í roftinu.

Ilann er undir lok lrðinn.

Hann er völundr í sínu húsi.'
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Hann er ypsum og ásum.

Hann er þar sem alr í vegg.

Haun er þriggja stafa ma&r (a: fur).

Hann fagnar í vind.

Hann fer aptanaft siftunum.

Hann fer batnandi, sem lingr skolli.

Hann fer skakkt á skeiðinu.

Hann finnr það, sem feitt er á stykkinu.

Hann flýtr ei ofaná.

Hann foröast það sem heitan eld.

Hann fór, sem fætr toguðu.

Ilann lor undan me$ stöfum.

Hann færði hönum heim sanninn.

Hann færftist í alla hrauka (auka).

Hann fær seint þann snaga (það tre), sem hann vill

á hánga.

Hann gaf kálf
,
og keypti viS uxa.

Hann gaf þaft meira vi<5 því minna.

Ilann gekk upp viö það um naglahöfuÖ (um spöun

og stiku).

Hann gengr ekki heill til skógar, sem af er höndin,

Hann gengr eins og logi yiir akra.

Hann geymir dýrt, sem friöinn geymir.

Hann gjörM sfcr hægt um hönd.

Hann gjörir mig góðan, \)6 síÖar sfc.

Ilann gjörir sinn föður lofiigan.

Hann greip í endann á deginum (í skottiS á skugg-

anum).

Hann gret öll augu úr höffti ser.

Hann græSir á tá og fíngri.

Hann hefir allar klær úti.

Hann lieíir allt á hornum ser.

Hann hefir.allt hans ráö í hendi ser.
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Ilann hefir annann fótinn í gröfinni.

Hann hefly barn á brjósti (hauk á hendi).

Hann hefir bæði töglin og hagldirnar.

Ilann hefir ei mörg ár á baki.

Hann hefir ekki lángt líf a$ missa, sem gamall er.

Hann hefir ellifú fíngr með einum oflaungum (hefir

fuglalím á fíugrum ser) (hefir lánga fíngr, og

finnr Jm8 er tapast).

Hann hefir hitann í haldinu

Haun hefir hvekkstúngu.

Ilanii heíir höggspjót á hurÖarbaki.

Hann hefir látið fjölina fljóta.

Hann hefir lengi steiniim klappaft.

Hann heíir marga fjöruna drukkiS.

Hann hefir marga hildi háð.

Hann hefir meiri sigrinn, enn sveina-fjöldann.

Hann hefir munninn fyrir neSan nelið.

Hann hefir mækinn í munninum.

Hann helir ráð undir hvörju rifi.

Hanu hefir reykinn, en ei rettina.

Hann hefir setið sæmri daga (setið og góðs beðið).

Ilaiin hefir slitið barnsskónum.

Haiin hefir sól í höndum ser.

Hann hefir steikt stærri krásir.

Haun heíir svefninn fyrir sælgæti.

Hann hefir siingið hlutar vers.

llann heíir vaðið fyrir neðan sig.

llaim hefir vitið í vasanum.

Hann hefir unnið spilið.

Hann hefir það hann kastar.

Hann hefir {>að, sem á hann cr lagt.

Ilaim hefir öruggan oddvita.

llann heyrir grasið vaxa.
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Hann heyrir JivaÖ konúngrinn Iivíslar aS sinni unnustu.

Hann hljóp upp, og komst hvörgi.

Hann liljóp þarfrá, sem kapall frá. fyli.

Hann liljóp þaryfir, sem hani yfir glneör.

Hann hnaukar svo bezt hann haíi nokkuS.

Hann horíir eins og tröll á hiinnaríki.

Haun horíir frameptir neti (í gupnir ser).

Hann hrekst eins og tre fyrir straumi.

Hann Iireykir ser eins og köttr í ullarhrúgu (ullar-

keraldi).

Hann hræÖist hvorki fár ne sky.

Hann hvííist tvisvar, sem húkir á steiui.

Hann hyggst a$ lifa yfir ljón fram.

Haun hyggr a<5 festa liönd á hári Iivörju.

Hanu jafnar á hönum síðurnar.

Hauii jetr skarnið uiidan nögluiium á ser.

Hann kann að bera á báðum öxlum (snúa kápunni

eptir veftrinu).

Ilann kann aö hera eld og vatn, sitt me$ hvorri

hendi.

Hann kann aft klóra úr þófanum sínum.

Hann kann aÖ sitja á báðum bekkjunum.

Hann kann að sníða ser stakk eptir vexti.

Hann kann bezt við hálm, sem engan hefir.

Hann kann ekki neitt aumt aÖ sjá.

Hann kann meira enn aí5 mata sig.

Hann kastar ei mörgu til dyra.

Hann kemst heim, sem ekr með uxa vagni.

Hann kemr á eptir me<5 kálfkrakka handay<5r, sagfti

bóndinn vift prest sinn.

Hann kemr á eptir með kalt vatn í áttúng.

Haun kemr af holduimm.

Hann kemr ei viÖ bera jörí.
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Hann kemr ei vi5 tönn ne jaxl.

llaim kemr ei undir sótugan rapt.

Hanu kemr óstefndr.

Hann kemr sinu fram, þó hann fari hægt.

Hann kennir ei fyrr, enn kemr aft hjartanu.

Hann keppist jaínan á kórbekk sitja.

Hann klýfr þar til þrítugan liamarinn.

Hann kom eptir dúk og disk.

Hann kom hvorki fyrir sig orÖi ne eiði.

Hann komst frá meÖ hálfum heiÖri.

Hann komst í krappan dans.

Hann krabbar ei aptr einum leik.

Hann lagöi allar árar í bát (um borft).

Ilann lagöi fra ser slátt og útróÖr*

Hann leggr allt á gjörva hönd.

Hann leggr land undir fót (sem reisir til Róm).

Hann leikr alsolla (á als oddi, við hvörn sinn fíngr,

við laufnm).

Hann leynir sem pappir bleki (svo vel sem klukka).

Hann leysti leggböndin (o : flúfti.)

Hann liggr eins og lús meÖ saumi (eins og ormr á

gulli).

Hann liggr við lóðarhálsinn (meS letinni, eins og

skatan á grunni).

Hann ljær spóniiin, en sleikir sjálfr.

Hann lofar sig ekki útúr húsi.

Hann lýgr á annann tenínginn , en stelr á annann.

Hann lætr hvörn reka annann.

Hann lætr kylfu rá'Sa kasti.

Hann lætr sem argr augna (líhl: vargr).

Hann lætr ser ei allt fyrir brjósti brenna.

Ilann má borða, þó hann bíti ei steikr (vera mettr,

|>ó hann se ei borðsettr).
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Hann má ei ýngri til verSa.

Hann má ei nm frjálst höfufc strjúka.

Hann má muna fííil sinn fegri.

Hann má segja af reisu.

Hann má snemma uppstanda, sem allt vill rett gjöra.

Hann má vel vaka, sem gersimar skal geyma.

Hann miðar vift skýin , eins og lirafninn.

Hann nær ekki uppí nefið á ser.

Hann opnar veginn, sem undan gcngr.

Hann kva<5 hönum steinshljóð.

Hann kveðr fyiir sinn hekk.

Hann kveinar ei fyrr enn hann kennir til.

Hann kvíftir hvorki elli ne feleysi.

Hann rak af ser sliftruorðið.

Hann rak neíið í nöttina.

Hann remhist í kút og kvartil (eins og rjúpan vi<5

staurinn).

Hann reri köttinn af gærunni.

Hann reynir margt, sem rásar ví5a.

Hann reisir nógu liátt hanakamlrinn.

Hann reisir ser huríarás um öxi.

Hann ræör þar á garSinn, seni hann er lægstr.

Hann rær þar að öllum árum.

Hann sagði happ, hann slapp.

Hann sat á hakanum.

Hann segir af lögum, sem litum hinn blindi.

Hann sem fá orÖ talar, heíir fá or<5 aÖ forsvara.

Hann sem gefr, skal þegja; hann sem þiggr, skal

segja.

Hann ser ei sólina fyrir hehni.

Hann ser eptir því sjö augunum.

Hann ser fótum sínum forráð.

Hann ser hvar hann stígr niðr fætinum.
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Hann sér jafnlángt nefi sínu.

ílann sér ígegnum fíngr sér.

Ilann sér níu leiki á borði.

Haun sér sfer mann á velli.

Hann sitr á hlustunum, hann standi uppá fætrnar.

Hann sitr á ser (á strák sínum).

Hann sitr eptir me<5 sárt enni.

Hann sitr heima mefc kopp hinn sama.

Hann skákar i hróks valdi.

Hann skamtar úr hnefa.

Hann skauzt í hurt, og kvaddi engan.

Hann skellir (slær) viÖ pví skolla-eyrunum.

Hann sker að því skolla-vetlíngana.

Hann skildi eptir vitið á veggnum.

Hann skildist við stafn og stýri.

Hann sleikir hnotuna, en sleppir kjörnunum.

Hann sleppti steikinni, en sleikti um fíngrna.

Hann sletti sleðanum fram fyrir eykinn.

Hann smeikist ekki viS smáskammirnar.

Hann smyr hvoptinn hunángi utan, en ósannindum
j

innan.

Hann ste af hestinum, en stökk uppá asnann.

Hann steypti út harninu í laugartroginu.

Hann stendr á blautuin beinum, sem merglaus er.

Ilann stendr á því eins og hundr á ro$i (fastar enn j

fótunum.

Hann stendr auSnu fótum á etju (eltu).

Hann stendr og fellr sínum herra (sem vfö stjaka

hundinn).

Hann stendr við orfc sín, sem strúzfuglinn vift egg sín.

Ilann stökkr uppá nef sér, sem liávarr er.

Hann sýngr einni nótu ofhátt (í harm sér).

Hann sýnir hönum í tvo heimana.

L
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Hann talar tveim túngum (sem haim er maSrinn

(hygginn) til).

Hann tekr ekki á heilum ser.

Hann tekr hlut á purru landi.

Hann tekr ekki stein í staðinn.

Hann trúir hönum (f>ví) eins og nýu neti.

Hann valt úr vagninum.

Hann varð feginn kálfalúngunum.

Hann varð fyrir skakkafalli.

Hann varft hvörju barni betri.

Hann varfti þaft sem votan sekk.

Hann var mer svo kær sem augaS.

Hann var tekinn meS kostum og kynjum (undir

tvö vötn).

Hann veftr í öllu , sem mús í skolum.

Hann veit ekki aura sinna tal.

Hann veit ekki meira af því, enn kálfr af krossmarki.

Hann veit hvar íiskr liggr undir steini.

Hann verðr a$ brjóta odd af oilæti sínu.

Hann verðr að huggast heima.

Hann ver rúmift sitt.

Hann vill baka brauð á bláköldum óni.

Hann vill ei eta nema rautt eitt úr eggi.

Hann vill ei láta mála vift sig í mifcjum hlífcum.

Hann vill ei undir land leggja.

Hann vill heita herramaÖr af hljóSunum.

Hann vinnr lopt og lög.

Hann vinnr sjálfr upp gæftin sín.

Hann þarf ei að taka hendi sinni í kalt vatn.

Hann þolir hvorki heitt nfe kalt.

Hann þurfti ei að kemba hærurnar.

Hann þvær skyrtu sína með skitnum höndnm.
Hann Jylr í feld sinn (í gupnir ser).

I
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Hann ætlar a55ra eins og hann er sjálfr.

Iíans hendr eru vísar við að taka.

Hans var, en ekki Arna biskups.

Happið er heimlatt.

Harðir steinar tveir mala sjaldan smátt.

Harðsókt er úr hærra gengi í lægra aÖ leiðast.

Ilart á móti hörÖu.

Hart er að berja höfðinu við steininn.

Hart hrís gjörir börn vís.

Hart kemr sá niðr, sem hátt dettr.

Hart lögmál, Hallr!

Hárið heíir sinn skugga.

Harmi kann kátr að leyna.

Harmrinn kann vel að hepta (hitta) lostann.

Hátíð er til heilla bezt.

Hatri gleyma margir, en fáir forakti.

Hátt her þú nú hjálminn
,

sagöi Haraldr konúngr

viö Einar þambarskelfir.

Hátt er herraboðið.

Hátt geltir ragr rakki.

Hátt hlakka ernir yíir hræfníngi.

Hátt lætr í hundunum
, þá peir ropa.

Háttsemin prýðir hvörs manns ráÖ.

Hátt skal óboðinn húka.

Hatrsfull ögun verðr hvorugum að gagni.

Hávarr er sjaldan orðvarr.

Heíi eg mikið, hvað eg lireppi, veit eg ei.

Hefndin gengr á ullskóm.

Ilefn þú órettar mcö þolinmæði.

Hefir eyöifuglinn útsúngiö.

Hefir hvör sinna sauÖa nokkuÖ, [>á ull hefir.

Hefir hvör til síns ágætis nokkuÖ.

Hefír mær af móður arfi (kyni).



141

Hegriim vatniS hatar, \>\i hann kann ekki aS synda.

Herðraðu skálkinn, svo Iiann skaði pig ekki.

HeiÖra Jann gamla og gráhærÖa.

Heiðr elr alla ment.

Hei«r fylgir fe, fátækt dregst (fátækr liggr) í hle.

Heifcr og góz án vits er ei ugglaus auðr.

íleilagt fólk, heilagt verk.

Heilagr er vinnusaurinn.

Heilbrigftin er hin hollasta farsæld.

Heilbrigðr veit ei hvað hinu sjúki líSr.

Heilir Jmrfa ei læknarans.

Heill er hvör hraustastr.

Heill kann sjúkum heil ráS a5 gefa.

Heill má vcl hlaupa.

Heilræðin skyhli hvör helst hafa minnisföst.

Heilsan er fátækra manna fasteign.

Heilsan er hvörjum munað hetri.

Heilsan fylgir hofi.

Heilskygn og hygginn eru báfcir sjáandi.

Heilt skal fyrir heilt gefa.

Heilu láni skal hvör aptrskila.

Heilum kemr hvörjum fyrst.

Heima á eg verst, en þar Jryki mer bezt.

Heima er atgeirinn.

Heima er bezt að hviíast.

Heima er hana ríkift mest.

Heima er heimskum bezt.

Heima er hundrinn frakkastr.

Heima er hvör ríkastr (lengst).

Heima eru hyggnir menn minnst metnir.

Heimaglabr skyldi hölda hvör
, og viö gesti rífr.

Heimahvinn er verst að varast.

Heima skal hcst fcita, cn hund á búi.
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Heiraaskerin eru hættust.

Heima snagarnir halda hönum.

Heimild er bezt til hvörra verka.

Heim kemst sá sem hægt fer.

Heimskan er heiðrstálmi (hindrun gæfunnar).

Heimskan er seint að snotra.

Heimskan (hcimskr)lofarlaungum stóru (lofarserlíkt).

Heimskan tvöfaldar hvört eríidi , en vizkan vinnr i

haginn).

Heimskir inenn eru fljótir að tala , svo peir tæmist

því fyrr.

Heimskir Jykjast allt vfta.

Heimskum er hezt í Iiylmíngu vera.

Heimskum manni eru heitingar gjarnar.

Heimskum skal í hrúgu fá.

Heimskum þykir sín kylfa kostuligust..

Heimskr dæmir eptir áliti.

Heimskr er aldrei hygginn.

Heimskr er heima-alinn sonur (heima-alið barn)*

Heimskr er sá, sem hugnast orftin hælins manns.

Heimskr kom (heimsk orð koma) úr heimskum helg.

Heimskr maðr fremr það óhræddr, sem hinn vísi

vogar ekki að gjöra.

Heimskr maftr hlær að hvívetna.

Heimskr maðr væri haldinn hygginn, ef hann kynni

afc þegja.

Heimsku skal svo hylja sem hærsta dýrgrip.

Heimsækir hefnd um síðir.

Heimugligir herrar gjöra hryggva sveina.

Heimrinn stendr viÖ stjaka bundinn.

HeiptarorSum fylgja opt heiptarverk.

Heiptin heptir giptu.

HeitíngarorÖ hvetja opt reiÖi og morÖ,
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Heiti verfcr heimskr maör feginn.

Hel fylgir holdi sem skuggi.

Helgir menn mæla fátt, en minnast liefnda sinna.

Helsstund er hættust af öllum.

Hendr og túngu hæfir vel í hófi að stilla.

Hendr þurfa fóta við, og fætr handa.

Henta mun að fara með hægð úr hýöinu.

Hentug tcSl gjöra niann hagan.

Hentugt tækifæri gjörir margan þjóf.

Heppinn er sá, hag sinn gjörir hvörn dag hæta.

Heppin er sá , viÖ hug sinn ræðr.

Hept þú trega hjartans, svo hefnir hann ei á sjálf-

um þer.

Her hýðr nótt, en ei frjálsleiki.

Her er eg, kvað alr í vegg.

Her er hvör gullhúfan upp af annari.

Her er olíu hellt í eld.

Her er selr og sau&r í samhandi.

Her er sem komiö er.

Her er skarð fyrir skildi.

Her eru göfugheit á allar síÖur.

Her etr hvör sitt.

Her fljótum ver eplin, sögSu hrossataÖs köglar.

Her gefr á að líta.

Her kemr og her fer.

Her land og þar land, og nóg er allt Island.

Her mun eldr af verÖa, sagði refr, dreit á ísinn.

Her og hvar niundi mer heimhoÖiÖ, ef eg Jjyrfti mál -

úngi matar.

Her rennr refr eptir.

Her rennr rófa undan höfÖi.

Her skal eg aö vinna, sagöi Gissur jarl.

Her stendr hvört brotið upp af öðru.



144

Iler syndum ver fiskarnir, sagfti hornsílið, Tl

Iler tefla tvö fífl. ;|f

Herra fjærlæga, frændr nálæga, en vífc ámillivina.

Ilerragunst eiun tínia blíð, annann stríð.

Herrahönd, heldr um öll lönd.

Herra hylli er ei aums manns erfS.

Herra í æsku, (opt) þræll í elli.

Herranna hæn eitt boð (boðorð).

Herranna hylli er varanlig, eins og flautafylli.

Herranna synd, hændanna yfirbót (þaft er þúngt prot).

Herrar eru herrar, pað stundum þverrar.

Herrar hugsa lángt.

Herrar margir stjórna opt illa.

Herrar stórir hafa lángar hendr, mörg augu og eyru.

Herrar viJja hæst sitja.

Herrum gott aÖ gánga yðjulausum.

Her vantar til höfuðgóðan nagla.

Her ætla aS detta í stórlaxar.

Hestr fellr opt á flötum vegi.

Heyr á endemift (eindæmrð).

Heyra má á hálfu, hvað heilt meinar.

Heyra má margt, en herma ei eptir.

Heyra má, þó lægra láti.

Heyra, og ei lieyra, er höfftíngligt.

Heyrið dunur í heiðu veðri.

Heyri eg, ekki er að heyra, sagfti kerlíng.

Ileyrir Guð allt og ser.

Ileyr, sjá og hugsa, en þú skalt þegja, svo lifir £ú
.jrifriSi.

Ileyr þú mer, sagði daufr viÖ duniba.

Hjá hræÖslu finnst heiðr.

Iljá hönum er tafliö og teningrinn.

Hjá illum komji gjöld fyrir gæöi.
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Hfálpa, svo £er verSi hjálpafc.

Hjálpa þer sjálfr, svo hjálpar Gufc J>er.

Hjálpar J>aíS ei, |>á hindrar þaft ei

Hjálpa þú helstöddum, hafir j>ú mátt til.

Hjálpast mýsnar í holunum.

Hjálp stoðar veikum að vinna sterkan.

Hjá mun farast hvatr og fælinn (kldkr og dkldkr).

Hjarðir vita, nær heim af grasi gánga skulu.

Hjartað er svo hreinligt sem túngan.

Hjartafc liíir fyrst og deyr seinast.

Bjartafc varfc eptir heima.

Hjartað Jjarf ei meira rúm fyrir mikiS enn lítiS.

Hjástoð mannlig hvikul er.

Hjá stdrri gæfu stdrt fár.

Hjá þeim skal rá5s leita, sem vel ræ5r fyrir sjálf-

uin ser.

HiÖ feita vill ætið uppíljdta.

Hið sanna ílýtr, sem lita á vatni (í potti).

Iliminsbrots hefi eg fyrri vonað.

Hinn bezti sigr er án bldfts.

Hinn hlindi kann lítið um lit aí5 dæma.

Hinn elzti skal fyrst tala.

Hinn fátækiþekkirbetr velgjörft sinna vina, ennsáríki.

Hinn framsýni hyggir fyrir alda og dborna.

Hinn fyrsti végr til virðínganna er verðskuldanin.

Hiun glámskygni drottnar nieðal þeirra blindu.

Hinn heilfætti spottar panu skakka, og hinn hvíti

blámanmnn.

Hinn ilJgjarni gjörir ser skaSa til, a$ gjöra öSrum í'JJt.

Hinu kappgjarni vinnr svo bezt, aö foi*sjönin fylgi.

Hinn lati ætlar tímann til alls ndgan.

Hinn lægri verSr a$ lúta.

Hinn mektugi meinar ser allt leyfiligt.

00)
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Hinn metti (saddi) vill ei vita, hvafc himi húngraSi

má líða.

Hinn minnsti fugl (bíflugan) gefr sætastan ávöxt.

Hinn myrkfælni er þræll síns eigin vilja.

Hinn ríki fær þar rúm, sem hinum fátæka er frá-

Hinn ríki gestr fær virSíng og veitfng, en hinn fá-

tæki má fara.

Hinn seinasti er lausakonunni hinn elskasti.

Hinn sjúki má ei sinna lima hrúkun missa.

Hinn spaki lifir alleina lengi.

Hinn vísa kann allfátt að ángra.

Hinn ættgöfugi skyldi einnin ærugöfugr.

Hinn öfundsjúki er sinn eigiim böðull.

Hinn örláti má ei virSa alla jafnt.

Hin stærsta þján er að þjóna vondum.

Hjónaband án barna er eins og dagr án sólar.

HjónabandiÖ er lífsins háskóli.

Hjónanna trú styrkir beggja bú.

Hjónum skal hús byggja.

Ilýran gjafar.a hefir Guð kæran.

IlirSa má viö hálfum skaÖa.

Hirðtu vel fengiÖ ffe.

Hiti kemr eptir kulda, varmt (vænt) veSr eptir vont.

Hjúanna trú styrkir bóndans bú,

Hjú sem herra, bú sem bóndi.

Hjú skulu ei margt finna, ne mörgu tapa.

Hjörð rekr handarvani.

ííjörð veit nær úr haga skal renna.

Hlátr æskunnar veldr opt tárum ellinnar.

HÍífir hángandi tötr.

Hlífst viö þann, sem minna má, menn bezt jafnir

glíma.
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HljóÖr er barnlaus bær.

HljóÖr er hygginn maðr.

Hljóðr (fámálugr) skyldi beggja vin, og báSum trift

HJjómrinn einn kann áÖ fella mannsins hjarta í for-

undran.

Hlýr er húsdropinn.

Hlutfallið gjörir aðskilnaÖ milli þeirra mektugu.

Illutirnir sjálfir tala, þó ver þegjum.

HlýÖin kona hefir í staÖinn ást og eptirlæti.

Hlýðni er betri enn oífr.

Hlýftnin er undirrót úngdómsins dygöa.

Hlýönin og lempnin styrkja bezt kærleikann.

Hlýindi eru við hálfa gjöf.

Hlœ aldrei annars óhapp.

Hlæa skal við ótrúan, og um hug mæla.

IlJæa skyldi að órunum.

Hlæa skyldi að ósköpunum, en ei fyrir fieim verSa,

Hlær og grætr liuglaus mann, í sama andartaki.

HJæ jní ekki að þínum börnum, svo [>ú Jurfir ei seinna

undan þeim gráta.

Hlæ þú ei að öldruSum afa, ne úngum eyni.

Hneíi skal hendi mæta.

Hneixlin hljóta að koma, en vei þeim sem valda.

Hnýsnin er bönnuÖ, en aÖgætnin ekki.

Hnýsnin hefir augun bæÖi í bak og fyrir.

Hnýstu aldrei í annara leyndarmál, berist ]>a$ út,

mun Jer eignað.

Hnoss er herramanns skeinkr.

Hóf á hóli og lasti hafðu viÖ serhvað.

Hóf er á hvörju bezt.

Hóf er bezt a<5 hafa á ölium máta.

Hóf er bezt í hvörjum leik.

Hóf er hagkvæmast (vandhitt).

(10*)
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Hófligt prjál prýSir manninn.

HoflifnaSr er lastanna föSurland.

Hóf se á hvörri skemtun.

Hófsemi er fehirzla dygSanna.

Hófsemin er sú Iiollasta bústýra.

Hógvær maSr sterkr má stóra byrSi standast.

Hógvær og kyrr ræSir íátt, en heyrir sem fyrr.

Hógvært andsvar heptir (aptrar) reiði.

Hógvær vill heldr þegja enn þræta.

Hold á von á heljardegi

Hold er mold, hvörju sem JaS klæSist.

Hold fylgir hendi.

HoldiS er torvelt aS temja.

Hold spillir heilsu.

HóliS á viS heimskan.

ílolla kenm'ng heimskir fyrirlíta.

Hollara er aS ySja enn hiSja.

Holla speki lofa hyggnir, en lasta heimskan hal.

Holl eru hags manns liögg.

Holl er þegjandi þörf.

Holl eru hugsvinns ráS.

Hollt er húsmak.

Hollr er haustskaSi (skurSr).

HoIIr er heimafenginn baggi (heimaskerfrinn).

Hollr er heima hver.

Hollr er heimróSr.

Hollr granni er gtilli betri.

Hólsömum er hætt aS trúa.

Hóran vill kcnna dygSir dótturinni.

Hóra verSr engin eins manns vegna.

* Hórdómsins bríxli mun ei afmáS verSa.

Hórkona etr hiÖ rauSa, en fær bónda hiS hvíta úr

y^'; eggi.
•

-

:9^^^^^pB|
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Hórujagarar elilast (endast) illa.

Hótar lukkan falli hærra manni enn þér.

Hótin ein hafði eg, sagÖi hinn, hann HallvarSr.

HraSmælt túnga, neraa haldendr egi , opt sér

ógott ura gelr.

Hrafuar falla ei á farihræ (fariskinn).

Hrausta lund bugar raun engin.

Hreyktu ei svo hattinum, að hnakkinn verSi framaná.

Hreinlátum hæíir hreinlig þjónusta.

Hreinu er a$ hrósa.

Hreppir þú nauS , þá hjálpi þér GuÖ (£á haf [joIíu-

mæði).

Hriud þér frá , sem ei vilt aS.

Hrind þú hundi á Jórdán , er hundr sem áðr.

Hripsa meSan hendrnar eru lausar.

Hrísi vex og háfu grasi vegr ef (er) vætki treSr.

Hrís hæíir heimskum.

Hrósa ei (soframt) happi, fyrr enn (aS) hönd yfir-

kemr (yfirskelli) (að haudfesti sé ákomin).

HrósaÖu lieldr öSrum, enn sjálfum þér.

IIrósa jafnan gjöfum Ju'ns herra.

Hrósa skal herramauns gjöfunum.

HrósiS er eyranna fánýtr vindblær.

Hrygð er hjúskapr, böl er búskapr, aumt er cinlííi,

og aS öllu er nokkuS.

Hrygðiu dvelst (dylst) hjá þeim, sem hana elr (cykr).

HrygSin beygir hugann, hvaS stór og hraustr sem

hann er.

HrygSin og fátæktin fylgjast opt ai5.

HrygÖin rekr burt bæSi heilsu og gleSi.

HrygSin tekr frá gömlum geíin hyggiudi.

**ry§S og gleSi , súrt og sætt er samfara tíSum.

Hryggist hjarta, ef hugsvölun bregzt.

s 2
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Hryggt er lijcil JmS harSliga er neydt.

Hryggr hlær, en glaðr grætr.

Hryggr Imgr ber bleika kinn.

Hryggr raaðr liefir fáa gófca daga.

Hrýtr a$ Klængi.

Hræddr er hvorki kránkr, ne lieill heilsu sinnar.

Hræddr íiýr," þó enginn elti.

Hræddr Imndr geitir mikift, en bítr sjaldan.

Hræfcslan er sá lakasti ráftgjafi.

Hræftst ei hÖrft , heldr sæt orð.

Hræfcstu ei helstund, heidr þinn vifcbúnaS.

Hrær liönd og föt, svo hjálpar Guð þer.

Hræsnaranum er hætt a$ trúa.

Hræsnin er lík máluðum myndum.

Hvað af hirnni dettr, helslær engan.

Hvafc afskapligr mundi, efhann yrði þaS hann vildi.

Hvað aktar Jjönið fyrir lambið.

Hva$ á snauSr fyrir aÖ gefa.

HvaÖ augað dæmir um stázið, eru klæðin vitni.

Ilvaft (hvör) bíðr sinnar stundar (síns tíma).

Hvað dregr dám af öðru.

HvaÖ ei er fagrt at> gjöra, er ei fagrt a$ fleipra.

Hvað einn heíir ekki, missir hann ekki.

Hvað einn hugsar ddrukkinn, talar hann drukkinn.

Hvað einn kann, táknar (teiknar) embættið hann.

Hvað elskar sér líkt.

Hvað er betra enn tíÖin?

HvaÖ er dýrmætara hnoss , enn dygSug kona.

Hvað er hollara, enn hafa sem minnst um sig.

HvaS er hægra enn þegja, og hvaÖ bágara enn aptr-

kalla úttöluS orö ?

HvaS er kærra, enn göS von?

HvaÖ er lííiö annaÖ enn armæSa?
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Hvað er meira forsómaÖ enn tíðin?

Hvað er nú Gríms að geta, Grímr er laungu dauðr.

Hvaí er sínu kyni líkt.

Hvað er slíkt að ræða?

Hvað er það, biskupið yðar?

Hvað er |>að, sem ágjarn vill ei eiga?

Hvað er það , sem forvitinn vill ei vita?

Hvað er það, sem óhófinu ofbýðr?

Hvað fljótt er upp, er fljótt niðr.

Hvað gagnar |>að þeim sjúka, {jó lukkan hlæi að

liönum ?

Hvað gjörir blindr við gler?

Hvað Guð gefr, grípr ei sánkti Páll.

Hvað gyldir (skal mer) stór ætt, ef liún stoðar ekki.

Hvað heiir sinn lagnað.

Hvað höfðíngnm vill, dæmir dómarinn.

Hvað lengi er forhugsað, má fljótliga framkvæma. *

Hvað mann þekkir ei, elskar hann ei.

Hvað menn Guði gefa er hálft.

Hvað múkrinn þorir að hugsa
,
porir hann að gjöra.

Hvað nóttin byrgir, auglýsir eptirkomandi dagr.

Hvað óvarliga aökemr, kann auðveldliga aÖ skelfa eðr

skaÖa.

IlvaÖ rettvís ráÖleggr, skaÖar engan.

HvaÖ sem GuÖ og lukkan vill gefa , kann enginn frá

þer aÖ taka.

HvaÖ sem heima er, er haldið lakt.

HvaÖ sem ske skal, verÖr ekki umflúið.

Hvað sem vill verða, skyldi sníirt koma.

HvaÖ sem jf/ú gjörir, hafðu rað við.

HvaÖ skal auðr þeim arga?

HvaÖ skal betr, enn sjálfum semr (líkar)?

HvaÖ skal daufum hörpusláttur ?

•
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Hva<S skal einum hlakka, lirossiS fær vel sporana a$

smakka.

Ilvafc skal flot vift feitum sel ?

HvaS skal forljótt hugskot í fögrum staft?

Hva*S skal gófts án móíSs ?

Hvaft skal gull í gikksins hönd?

HvaíS skal gömlum skoila skeifur stórar?

Hvaft skal hrossliófr á hörpustrengjum?

Hvað skal Imndr til hofs, eðr köttur til kyrkju?

HvaÖ skal meir, enn þrifast fullr?

Hvað skal mer þer mína sótt að segja, þú læknar ei

mitt mein.:

Hvað skal músinni að mana köttinn?

Hvað skal rögum manni lángt vopn?

Hvafc skal sá í skóg, som hræðist hvörn fauskinn?

Hvað skal sá me<S boga , sem ei kann upp aö toga

(benda)

?

Ilvaft skal sjúkum lækníngar leita, er sinn vanmátt

ei veit?

Hvað skal svin gjöra meíS silfr á gröimm, e$a köttur

brendr mcð kórónu af gulli ?

Hvað skal peim aíS œpa, sera enginn vill hugga?

HvaÖ skal ærulausum auðr eða auðiia?

Hvað skulu augu, sera ekki stoða (mer þau augu,

sera eg se ekki meÖ)?

IlvaÖ skulu brúðir í bardaga

?

Hvafc skulu börn í bát viÖ Björn?

Hvað skulu fretkarli góö vopn?

HvaÖ skulu háfar dyr fyrir litlu húsi?

ílvaí skulu hundum helgidómar ?

HvaíS skulu nízkum nægtir?

Hvafc skulu stórir skór á litlum fótum?

HvaíS skulu örgum aucSæfi?
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HvaS stutt þyldr þeira nóttin , sera Iivílir á hórunn-

ar armi?

HvaÖ tjáir þeim hvíldar aÖ leita, sem skapaSr er, til

eríiÖis ?

Hvafc túugan merðir, er torvelt að lækna.

Iívað vantar þann, sera allt hefir?

Hvað varðar mig, hvaÖ (hvar) kýrin fær, efeg heíi

mjólkina?

HvaÖ verÖr sínu fram aí> fara.

Hvað vill gásin gjöra með fílinn?

Hvað vill sá girnast, sem gullinu kastar?

Hvað vill sá lofa, sem lastar góða hhiti?

Hvað úngr nemr, gamall fremr.

Hvað þarf framar, enn fæðast innvortis ogklæðast

útvortis ?

Hvað þer illa líkar, gjör þa<5 ei öftrum.

HvaS þú gefr, f)á gef £aÖ góðfúsliga.

Ilvaö J)ú getr me<5 friði fengið, hyrja ura þaS ekkcrt

strf MbÉ •
-^V f ' ':,

*

. -^tefefe^V^- v.t -

•'

HvaS Jra gjörir öðrum, væntu slíks af þeim.

Hvafc f)ú gjöra veríSr, gjör það viljugr, nema ógjörn-

• íugr se. •

r
"l

'

HvaS æskan uiftrsáir, sker ellin upp.

Hvar Kristr heíir sína kyrkju, þar heíir fjaudinn sína

kapellu.

Ilvar eugiu elska er, þar er engiu glcfti.

Hvar engiu húsfreyja er, þar vegnar bóndanum eins

og haun villt fari.

Hvar er ailt fólkið, sagði bóndi, hjákonan var ekki á

pallinura.

Hvar er smjörift, ef þaft er ekki í nýrri rajólkinni.

Hvar íjandinn rfðr, fylgir ei gott eptir.
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Hvargrundvöllurinn er ótraustr, stendr hyggíngin ekki

lengi.

Hvar hegrinn flýgr, halann ber hann með.

Hvar helzt sem hræið er, þángað raunu ernirnir

safnast.

Hvar illir ríkja, eru undirsátarnir plágaðir.

Ilvar krapta
,

lag og forstand vantar , verðr verkifc

ónýtt.

Hvar lagift fylgir, neytir bezt orkunnar.

Hvar margir læknarar eru, þar eru margir sjúkdómar.

HvarmeS einn syndgar, verftr einn strafFafrr.

Hvar menn reikna (fara nieð) gjald, þar gakkþúfrá*

Hvár mikil ágirnd er, þar er meira íllt, enn hvör

mann ser. ' :

Hvar mikil áhyggja er, þar er mikil ágirnd.

Hvar mikil auðæíi eru, J>ar eru margir sem |>eim

Hvar mikill ríkdómr er, þar er mikil áhyggja.

Hvar mikill vísdómr er, þar eru djúpfyndnar hugsanir.

Hvar mikil sorg er, þar eru sjúkir limir.

Hvar mörg lög eru, þar eru margir lestir.

Hvar náttúran er dauf , verfca eins allar hennar út-

rettíngar.

Hvar not eru, hefir einn mist sinn rett.

Hvar óttinn ræÖr fyrir orkuna, er hún sem ekkert.

Hvar peníngrinn elskast, þar tignast ágirndin.

Hvar sem dramhlætiÖ er, þar er fyrirlitníng.

Hvar sem eru nógar nægtir, þar eru nógar mýs.

Ilvar sem fjandinn ei er, par hefir hann sína.

Hvar sem íllt fær yíirhönd, útrýmist hi$ góða.

Hvar sem maðr hefir frið, J>ar er hálft lians liimnar/ki.

Ilvar sem ofneyzlan er iimanhúss, er fordjörfunin

fyrir dyrum.
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Hvar sem vellystin innlæSist, fylgir óhófiS strax eptir.

Hvar sem þrællinn er herra ,
getr ei verið stórs

verra.

Hvar sem æskan er sjálfráð, er falls von.

Hvar skal feigr vera, svo hönum se óhætt?

Hvar skal leitaað nægtunum, nema lijá þeim ríku?

Hvartil vill sá lifa, sem ekki vill rett lifa?

Hvar vill illr óhataðr vera?

Hvar æruna vantar, er sú aumasta fátækt.

Hvepsinn munnr er sem haglabyssa.

Hverf er haustgríma.

Hverflynd er höfðíngja kæti.

Hvergi feigð umflýr.

Hvetja verfcr hníf, ef híta skal.

Hugaðr maðrjætr ser fátt fyrir brjósti hrenna.

Hugarins heilbrigði er betri enn líkamans.

Hugdjörfum hjálpar lukkan.

Huggun er lækníng hrygðanna.

Huggun er manni möiinnm a$.

Huglaus raaÖr rennr, áðr enn raun kennir.

HugleiÖandi er nálæg nauðsýn.

Hugprýðin li«efir margan að hetju gjört.

Hugró skal hjónum fá.

Ilugsa skalt, afc harla vallt, er hjóli<5 allt.

Hugsjúkr maðr kvíðir hvervetna, aldrei hönum dagr

dugir.

Hugskotið er hirzla f)ánkanna.

Ilugvitsnauman er ei hægt a$ menta.

Ilugull er sá vel vill.

Hugr einn veit, hvaS hjarta býr næst.

Hugr cr betri, enn hjörs mcgiii.

Hugrinn ber mann hálía lcið.

Hugrinn er hálfr draumr.
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Hugrinn er hvar sem hann vill (er hvörju fljótnri).

Hugrinh fer djúpar enn mæla má, og Iiærra enn
sjá má.

Hugrinn fer svo sem í hamförum, bæSi um lopt

og lög.

Hugrinn kýs umuun hvörjum verka sinna.

Ilugrinn minnir á, en hönd og túnga framkvæmir.

Hugrinn reikar her og hvar, sem hafskip eitt á

bárum.

Hugrinn stór er hvorgi rór.

Hugrinn ætlar ser ei alltrð hóf, [m' rínglast heilinn.

Hugr ræftr hálfum sigri.

Hugþekkr er hjálpræftisdagrinn.

Hvíld er þjáðum hagkvæm.

Hvíld skal hnauk krydda.

Hvílíkr muii hann öörum reynast, sem ekki vægir
sínum föður? t

Ilvinnskan er það versta handarmein.

Hvítnar silfr viö hvörja bræðslu.

Hulin sár eru hættust.

Hulin speki mannsins er sem sæSi í jörSu.

Hunángs mýkt orfc er eitri blandað. #

Hunda helti og kaupmanna eiðr hafa jafnan stað.

Hundar rífa háíigandi stígl.

Hundar tveir um eitt beiu, og píkur tvær um einn
svcin, forlíkast sjaldan vel.

Hundar uppeta annars erindi (ervidi) á stundum.
Hundinn láttu sorga, ef hann þarf fjóra skó.

Ilundum lát sína hátíð.

Himdr aktar eitt bein meir enn hundrað gimsteina.

Hundr er sínum herra líkr, köttur sinni frú.

Hundr gjÖrir hundsgjömmg.

Hundrinn cr ei hvörs manns, sem hjúkrar.
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Hundrinn gcngr aptr til spýjunnar.

Hundr ófús til veiSa, húkir uppá lend.

Hún gefr ekki tvö tálknin meS einu höfSinu.

HúngraS malt dregr annaS í hári.

Húngraðr maSr neySist til aS stela.

HúngriS drífr úlíinn litaf r.unninum.

HúngriS er þaS bezta krydd, og gjörir matinn sæt-

an og ætan.

Ilúngri hentar ei dvöl (líSr ei langa predikun).

Húngr er hallkvæmr kokkr.

Húngr er hart (sárt) sverö i heilbrigSum líkama

((ísjúkum búk).

Húngr, erfiSi og sviti eru beztu kryddir.

Ilúngr kennir höndum vinnu.

Húngr og matarbiS er hugmóSsefni.

HurS mætir gáttum, hvaS sem viS þráttum.

Ilúsbóndans auga feitir hestinn.

Húsbóndinn gjörir garSinn frægan (hjúin hæversk).

Ilúsgángsherrann er þræll allra peirra, sem hönuni

gefa.

HússheiSr helzt viS konu.

IIús höfSíngjans á aS vera háskóli siSseminnar.

Hús og klæSi Iryija mörg lýti.

Hús skal hjónum bjóSa (fá).

Hvör á hjóli lukkunnar er hæstr, hann er fallinu

næstr.

Hvör almúganiim fjónar, heíir vondan herra.

Hvör annan spottar, spottast líka.

Hvör áiia rís, yerSr margs vís.

Hvör á ser vini meS óvinum.

Hvör á sína lund aS laga.

Hvör á sínum höndum hróSrs aS leita.

Hvör á viS sinn sala.
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Hvör aumum hjálpar, hjálpar sjálfum ser.

Hvör á það hann kaupir, nema maðr konu.

Hvör ber eptir öðrum banaspjótið.

Hvör búknum þjónar, þjónar vondum herra.

Hvör <Jagr heíir sína mæ$u.

Hvör djöful vill hræÖa, má hátt kalla.

Hvör dregr dám af sinni stett (sínum legunaut, siði

af sessunaut).

Hvör ekki heíir ríkdóm, heíir ekki bræSr.

Hvör eðalliga gjörir, hann er eðla.

Hvör ei fæðir hund og kött, hann fæfcir verri dýr.

Hvör ei heíir grís að gjalda, gjaldi sína hú8.

Hvör ei hlýftir sinni móður, lilýíir ei (má hlýÖa)

sinni stjúpmóður.

Hvör eina kvinnu slær, heifcr lítinn paraf fær.

Hvörein dygft heíir tvo afvegi.

Hvöreinn dagr heíir sinn enda sem upphaf.

Hvöreinn syndari er sinn eiginn liegnari.

Hvöreinn þykist nógu vitr, aÖ leggja dóm á ann-

ars verk.

Hvör einum presti trúir, er ei sjálfr frómr.

Hvör eitt sinn vildi öxi kasta að vorum herra, hanu

kasta&i henni nauðugr aptr.

Hvör eí vogar, liann vinnr ei.

Hvör eld vill hafa (fá), má í öskunni leita (má reyk-

inn þola).

Hvör er betri, nema hann betr gjöri?

Hvör er glaðr, fiá hænist að gæfan.

HvÖr er herra í sínu húsi.

Hvör er sá, sem allt að óskum gengr? enginn.

Hvör er sjálfum ser næstr (sitr sjálfum ser næst).

Hvör er sinnar lukku smiftr.

Hvör er sinna þarfa fullr.
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Hvör er sinnni sýslun samr.

Hvör er sinn vildasti vinr.

Hvör er síns makligastr.

Hvör er síns verðugastr, nema líóndi dóttur sinnar.

Hvör er sínum gjöfum Iíkr, fátækr og ríkr.

Hvör er sínum Imútuin kunnugastr.

Hvör er sínum siimandi.

Ilvör er sinum tólum tamr.

Ilvör er svo heiöraðr, sem hann er klæddr.

HvÖr er svo vís, liann hræftist ei sinn skafta.

Hvör er tímans spillíng meiri, enn íllt að gjöra.

Jlvör er yndis von í aufcu hiisi?

Hvör eti bjúga, nieðan heitt er.

Hvör fáriS elskar, fargast í fví.

Hvör fellr á sinni list um síðir.

Hvör ferð er íjár verS.

Hvör finnst í sínu rúmi, sfe hann ekki uppstaðinn.

Hvör finnr til sín.

Hvör finnr |>að hann fá vill.

Hvör fljótt trúir, verÖr fljótt tældr.

Hvör íljúga vill, áðr fjaðrirnar vaxa, fellr opt i

skarnið.
,

Jlvör frýs, eptir því sem hann er klæddr.

Jlvör frækinn maðr vill fé ráða (eiga) til síns cnda-

dægrs.
|

Hvör fugl er kjörinn, sem í hendi er.

Hvör fugl sýngr meÖ sínu nefi.

Hvör fugl verfcr að fljúga, eptir J>ví sem hanu er

fiðraðr.

Hvör fylgir sínum drætti.

Hvör fyrir allt vill franislást, halar seint sverðiÖ.

Hvör fær sig reyndan.

Hvör fær sína vöru selda.
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Ilvör gefr [>a$, hann girnist u lengi.

Hvör getr ser næst.

Hvör getr þess, er liann girnist.

Hvörgi er fátækum krókr.

HvÖrgi er ótrúr óttalaus.

Hvörgi (enginn) feigð umílýr.

Hvörgi s&r hvorugr til hjartans.

HvÖrgi skartar skarn, nema á vcltoddum velli , vel-

öidum hesti og velfeitu barni.

Hvörgi vex aríi utau á haugum.

Hvör gjörir sína vísu.

Hvör gott vill gjöra, skyldi engan tíma til fesa

spara.

Hvör Gufti trýr, Iiann er órír.

Hvör hann ábyrgist sinn munn r getr ábyrgzt sína

hönd.

Hvör hann aflar í synd, eyðir í synd.

Hvör Iiann aktar drauma, grípr eptir skugganum.

Hvör hann ávinnr gott, heíir vel eríiðafc.

Hvör hann berst vift sitt ofrefli, má hvorki hug nfc

hetidr forsóma.

Hvör hann býftr sitt, sá beiðist annars.

Hvör líann elskar penínga, verðr aldrei mettr af peim.

Hvör hann er einii í ráðum, verðr einn í skaðanum.

Hvör hann fellr á sjálfs síns bragði, er sfcr sjálfum

óþarfr. • <)tjt íbnKjrf'i^ fbfi/ts
*

Hvör hann gefr, svo hann J>iggi 9 hann er betr bar-

inn, svo hann liggi.

Hvör hann geymir hönd sína og túngu, má fara í

hvörn garð , sem hann vill. r

Hvör liann gjörir ærliga, má svara djarfliga.

Hvör hann glettist viS gikkinn, fær af hönuni hnykk-

inn (þykkinn).



Hvör hann hefir, hann gefr.

Hvör hami hefir heimska ráðgjafa, hann geldr [>eirra

heimsku.

Hvör hann hefir hey og fóðr, hreppir vel stallbröður.

Hvör hann hefir mikið, krefr mikils.

Hvör hann heíir skipti við skolianii, fær skaðann i

laun. f*
y'&hp%é{i\

Hvör hann hleSr sig nieS sáðir, þann eta svín.

Hvör hann hvíslar mikið, hann lýgr miki$.

Hvör harih hirðir [>að liann heíir, hann íinnr þegar

þörfin krefr.

Hvör hann játar sína sök, kann meb þyí aft mýkja hana.

Hrör hann kemr af sundi ser sjálfum, þykist hólp-

inn sá. . »*iW.h l;> nnr»r\
: ^ /-rj ' *

: *\\

Hvör hann kitlar sig sjálfr, hlær [>á hann vill.

Hvör hann klappar bónda
,
þann hjúpar hann aptr.

Hvör hann les, hann hyggi þaraft.

Hvör hann liíir ærliga, deyr ærliga.

Hvör hann setr sitt liús í háíinn, vari sig fyrir ap-

injiim og dúfum.

Hvör hann slær á hálsinn, slær nærri höfÖi.

Hvör hann talar það hann lystir, hann heyrir [>aS

hann ei girnist.

Hvör hann-YÍil ekki þegar hann má, haun fær ekki

þegar hann vill.

Hvör hart fellr, stendr verkjandi upp.

Hvör heíir nóg með sig.

Hvör hefir sín lýti.

Hvör hefir sinn djöful afc draga.

ílvör hefir sitt lán a$ líta.

Hvör heyrir [>etta, og hellir ei tári út.

Hvör hjá götu luisar, hefir margan gest og meistara.

Hvör hleör siLt skip allramest.

(11)
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Hvör hlýðinn vill vera, hlýtr okið aÖ bera.

Hvör hrellist ei af hörmum slíkum.

Ilvör hríft er hörðust móti því hún endár (henni

lettir).

Hvör húsfreyju vill hafa, gjöri hennar vilja.

Hvör hæfr er til hófa, er betr dauSr; hvör óhæfr

var, er gikkr þar.

Hvör illa gjörir, hlýtr íllt lífca (margt þola).

Hvör illa vill, hann yíirveltr.

Hvörju geði stýrir gumna hvör, sest þó sííar se.

Hvörju máli hentar próf.

Hvörjum brag hæíir sitt lag,

Hvörjum bregÖr í sína ætt.

Hvörjum dregr um sinn þúnga.

Hvörjum ei er ráðandi, er ei hjálpandi.

Hvörjum er nægjan nóg.

Hvörjum er sinn sár (söknuftr aS sínu).

Hvörjum er (þykir) sín synd sæt, og sitt ángr leitt.

Hvörjum fugli fellr sitt hreiÖr vel (þykir gaman aö

sinni raust).

Hvörjum Guð vel vill, hönum má enginn ilia.

Hvörjum kemr sitt.

Hvörjum maðr gefr sína elsku, þeim gefr hann sjálf-

an sig.

Hvörjum má sá gagnast, sem sjálfum ser er ónýtr?

Hvörjum smakkar sitt eigiÖ öl bezt.

Hvörjum sem þykir sitt hús í húíi, vari sig við

prestum, apinjum og dúfum.

Hvörjum var það a& þakka, að hún Gunna flaut?

Hvörjum vill sá trúa, sem flesta svíkr?

Ilvörjum þóknast sín vísa vel.

Hvörjum þykja sínir siÖir sæmiligir (sinn fugl fagr)*

Hvörjum þykir, að Iiann se sá bezti.
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Hvörjum þykir sín kallan erfið.

Hvörjum þykir sitt mein sárast.

Hvorki bæta orS né álögur allheimskan mann.

Hvör kann að gjöra það rétt , sem GuÖ hefir gjört

bogið.

Hvör kann a$ segja: mitt hjarta er hreint? (við kon-

únginn: hvað gjörir þú)?

Hvorki heiðbirta né þýfcviftri þóknast öllum vel.

Hvorki lifa allir læknar vel, né allir lagamenn deyja

vel.

Hvorki tæmir ölmusa púng, né styttir messa dagleiS.

Hvör lax er mjóstr viÖ sporÖinn.

Hvör lengi lifir, verSr gamall um síftir.

Hvör lengi liggr í sinni sæng, fær lítiö í sinn munn.

Kvör lifir, sem hann er lundaðr.

Hvör ljóstar annann illum steini.

Hvör lítið forsmáir, verðr sjaldan ríkr.

Hvör lítiö heíir, hann þó hefir, en sá mikiS hefir,

mikils stundum krefr.

Hvör litlu sár (sáir), hann lítiS fár (uppsker).

Hvör lofar sína hýru.

Hvör má eyða því, sem ákvefcið er.

Hvör má hans trygðum trúa, sem opt lofar og end-

ir aldrei?

Hvör man etinn mat og slitin klæfci? (minnist á

sinn etinn mat o. s. frv.).

Hvör mann hefir ei hauk á hendi.

Hvör má tefla við þann kost, sem hann hefir upp-

tekiS.

Hvör me8 herrum vill vera, hann skal
f>
á látast forÖ-

ast, þeim hlaupa þeir eptir.

Hvör mér lítið gefr, hann mér lítiÖ ann.
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Hvör mun hljóta á hækjum gá, sem hefir ei fætr

aÖ staucla á.

Ifvör mun sína byrSi bera.

Ilvörn dag sem þú hcilsunær, vei'tupér aS nokkru nýtr.

Hvörn dag sjá mig ílestir.

ílvörnin fer nú á baka til?

Ilvörnin kann sá böl sitt aS bera, sem ekki kann a5

draga ?

Hvörnin kann sá a8 bæta brók annars, sem ber er

um lærin sjálfr?

Ilvörnin má sá mér gagna, sem er sjálfum sér verstr

(illr).

ílvörnin má þann tryggja, sem svíkr sinn vin.

Hvörnin þénararnir eru, sést þegar áliggr.

Hvör nokkuS gott kann, er allstaSar velkominn (vei-

virtr).

Ilvör nýtr síns (brautargengis) um síSir.

Hvör ofhátt ransakar, verSr |>aS ofþúngt.

Ilvör ofmikiS vill, heíir stundum lítiS.

Hvör og ein hóra vill fæSa frítt barn.

Hvör ólög fremr, óJög festir.

Hvör óvin hefir fyrir skeinkjara, fær brotiS ker.

Ilvör kvartar, J>á hann kennir.

Hvör kveSr sinnar Jmrftar.

Hvörra vinskap kann sá fá, sem öllum amar.

Hvör rétt gjörir, efast í engu.

Hvör rót ber sér eigin ávoxt,'en ekki annarligan.

Hvör rær og slær meS sínu lagi.

Hvör samlagar sig sínum líka.

Hvör sannindin segir, fær hvörgihús (högg brestr eigi).

Hvör sauSr er svartr í myrkrinu.

Hvörs bíSr sá, sem byr af sér sitr, læzt vilja fara,

og fer J>ó ci?

i
j



Jlvör segir tii sín.

Hvör sem aHar án þakklætis ,
eyfcir án blessunar.

Hvör sem ekki er ser hoilr, er það ekki öftrum.

Hvör sem ei etr í tí<5, má fasta í ótíft.

Hvör sem fær góðan mág, heíir fengiÖ cinn soiu

Hvör sem fær vondan mág, hefir mist sína dóttur.

Hvör sem gleymir skyidunni, gleymir rettvísinni.

Hvör sem hefir gnægð af smjöri, hann kastar sumu í fcál.

Hvör sem heíir hnött og staf, fær vel J>ann hanu

leikr vr5.

Ilvör sem hrellir sitt hús, mun ófriS ávinna.

Hvör sem hyllir meÖ illum, hann verÖr hluttakandi

þeirra verka.

Hvör sem leitar í mörgum brunnum, finnr eld í ein-

Iivörjum.

. Hvör sem loíliga liíir , lætr eins minníng eptir sig.

Hvör sem margt talar, heíir margt aS forsvara.

Hvör sem neytir me<5 sparsemi, hefir nokkufc að veita.

Hvör sem nokkuft vill gefa, hann snöggt veiti.

Hvör sem prýSir selskapinn, skyldi og bæta hanu.

Hvör sem spáir, lýgr eða segir satt.

Hvör sem stígr á höfuÖ óvin sínum, hönum vendir

halinn ígegn.

Hvör sem syndgar í drykkjuskap , hönum her tvöfalt

straíF.

Hvör sem trúir skollanum í heiÖi, lögmanna eiöi, ætt-

manna biómi, og páfanum í ilómi, verðr refr

af lanibi.

Ilvör sem þig kennir, kaupir þig ekki.

Hvör sem ærlega iiíir, fær æiiega aÖ dey«a.

Hvör sig leggr í draíiÖ, verðr jetinn af svínum.

Hvör síns gætir, heíir £á þörf mætir og þrif kætir.
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Hvör síimm vinum býtir £yf bezta, £eim smakkar

sinn skaði vel.

Hvör skarar eld aÖ sinni köku (rakar eld aÖ sinni

grýtu).

Hvör skelfiskinn vill eta, hlýtr skelina að brjóta.

Hvör slær köttinn af (a$) öftrum.

Hvör slær og rær með sínu lagi.

Hvör snemma er lierra, verðr lengi sveinn.

Hvör sótt er hörðust undir |>a$ Mn batnar.

Hvör sveit lijálpast me$ sín gæSi (land bjargast).

Hvörsu smátt sem af miklu er tekið, eyðist þaÖ um síðir.

Hvör til háít er settr, harðara niftrdettr.

Hvör tímanum þjónar, þjónar ærliga.

Hvört ker húkir á sínum eiginn hotni.

Hvört ker kann aS verfta svo fullt, aft útaf ilói.

Hvört mál skal aömiðju, og síðan til enda umhugsast.

Hvort saztu á eyrunum, Jni heyrSir ekki.

Hvört sem þú fer, fylgir samvizkan þér.

Hvört skal harninu bregða?

Hvört svín hcfir sína bursta,

Hvört vatn fellr til sinna æða.

Hvört verk hefir sinn dómara.

Hvört viilidýr kann með sínu óhljóSi annafc a$ fæla.

Hvort viltu heldr heyra sætar lygar eða sannindi heisk ?

HvÖrt vín hefir sinn smekk.

Hvör varníngr lofar sig sjálfr.

Hvör veit ef enginn segir ?

Hvör veit hvaft margar eru meyjar í miÖri sveit?

Hvör veit hvað í sínu húsi gjörist.

Hvör veit hvaft sér er.

Hvör veit hvaÖ ver&a kann?

Hvör veit nema Maríu þyki hetr, faS veitt cr, enn

Kolbeini ?
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Hvor velr ser vini eptir viti.

Hvör vera lofar sig sjálf
, £á þekkist.

Hvör verSr sína byrSi aS bera (götu aS gánga).

Hvör verSr sinni lund aS þjóna.

Hvör ver sínar dyr, sera hann kann.

Hvör vill annann ofanríSa (dansa á annars höfSi).

Hvör vill sjálfr tala þaS allt um sig, sem satt er?

Hvör vill sína buddu birgasta.

Hvör vill sínum tota framm ota.

Hvör vill virSa þann, sem vanvirSir sitt líf.

Hvör vill vænta um friS, en vera ósáttr viS GuS?

Hvör vill þeim hjálpa, sem í sínu embætti er ör-

væntinn ?

Hvör viil öSrum hrinda úr seti.

Hvör yíirsjón hefir sitt ákveSiS straff

Hvör þarf sinna muna viS.

Hvör þekkir sjálfan sig bezt.

Hvör þrátt vill stríSa, má þrátt líSa*

Hvörþykistvelsjábrautbeina (þykist öSrum hyggnari).

Hvör æskunni gefr eptirlæíi, fær af ellinni mótlæti.

Hvör ætlar annann eptir ser.

Hvöss eru bvinna járn.

Hvöss kvörn malar allskyns korn.

Hvöt eru heimskra álit.

Hygg aS meS hörjum fii vilt dansa, svo þú bopir

ei þer til vansa.

Hygginda ráS eru hóls verS.

Hyggindum safni sá heiSr vill hljóta.

Hygginn er herra anSæfa, en heimskr þræll.

Hygginn er sá orS sín aktar (vaktar).

Hygginn heyrir margt, hcrmir færra.

Ilyggiun lætr ser segjast.

Hygginn maSr hjálpar ser meS klókskap og mannviti.
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Ilygginn maSr lofar engu tSforþeinktr.

Hygginn maSr og lieimskr gjöra sama hlut, en ann-

ar gjörir í tíina, annar í ötíma.

Hygginn maðr og ótrúr er hættulig snara.

Hygginn maSr talar ser til heiSrs, eu heimskr til

skammar.

Hygginn maSr vegr sín orS á gullvigt.

Hyggin mann og þagmælskan, haldtu fyrir þinn viu.

Hygginn vinhr móS sinn meS vizku.

Hyggnum og hugdjörfum hvcrfr ei ráS í tíma.

HirSa má viS hálfum skaSa.

HirSir skal vita, hvaS af hjörS verSr.

HirStu bezt um hagi [rína.

HirStu ei aS segia, þó vitir, hvassorSum hal.

HirStu ei aS vita leynda lesti vinar [ríns.

HirStu vel fengiS íb (Jrítt fengiS fe).

HirSulaus ei hótun kvíöir.

HirSuleysi og ofmikil áhyggja eru eins skaSIig.

HæS ei þann, sem aSrir hæSa, svo hann hati þig ekki

meS þeim.

HæSinn maSr hefir og þá, sem hann hæSa.

Hæfilátr hlýtr margra þökk.

Hæíilig lukka hæfir (liíir) hezt.

Hæfir ekki heimskum hygginna sess aS klæSa.

Hæfir hvörjum handverk sitt.

Hæfir skeliu kjapti.

Hæg eru heiraatökiu.

Hægist mein þá um er ræclt.

Hægra er aS ávinna auS, enn varSveita.

Hægra er aS íinna aS, enn jafnast viS.

Hægra er aS gjöra gátuna, enn ráSa hana.

Hægra cr aS glcSjast meS vinum , enn gráta meS
þeím.
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Hægra er að kenna heilræðin, enn halda Lau.

Hægra er aö lasta annars dy^ir, enn liia eptir þeim.

Hægra er a8 ráÖa eptir, enn fyrir.

Hægra er aft reyra, enn halda við.

Hægra cr að reka Cýrum af riki, enn pig af fiiini

Hægra er aS ríða í konúngs garfc, enn úr hönum.

Hægra er a$ stilia í hekk enn á.

Hægra er a$ strafTa, enn óstraífanliga gjöra.

Hægra er afc styftja, enn reisa.

Hægra er a$ taia mörg orÖ, enn gjöra reikníng

fyrir fá.

Hægra er aö tæla trúlyndan, enn falskan.

Hægra er að varast tvo opinbera
;
fjandmenn, enn

einn leyniligan.

Hægra er aö þiggja enn gefa.

Hægra er aft þjóna kotúngi, enn konúngi.

Hægra er af a<5 taka, enn vi<5 a<5 bæta (auka).

Hægra er eitt mál að lasta, enn bæta.

Hægra er um a$ tala, enn í að komast.

Hægt er aö bjóða (koma) djöfiií garS(hús), enóhægt

út a<5 koma. i,l . j i ;u n li

Hægt er að blekkja heimskan.

Hægt er aÖ fella fótlausan.

Hægt er að fylla karlmanns augaS.

Hægt er aS græfta lippusárið.

.Ilægt er að hræða þann huglausa.

Hægt er aö höggva, þá haldi<5 er fyrir.

Hægt er a<5 kenna þeim klækina, sem ei kunna a<5

forsvara sig.

Hægt er aÖ ljúga á þann daufa.

Hægt cr að rista breiftan þveng (breiSar ólar) af

annars skinni (leíri).
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Hægt er a$ skelfa skálann minn.

Ilægt er að skerÖa litla lest.

Hægt er að skilja hálfkveðna vfsu.

Ilægt er að standa á dauðu IjcSni.

Hægt er að taka við
, |>á aft er rett.

Hægt er aft tala, pá enginn talar á móti.

Hægt er að tefla, J>á vel fellr.

Hægt er afc tæla þann trúgjarna (trúlyndan).

Hægt er að vera ör af annars fé.

Hægt er aÖ verja, J>á enginn sækir á.

Ilægt er að freyja þorrann og góuna.

Hægt er bezt að hafa viÖ alla kæti.

Hægt er brátt barnahönd aÖ fylla.

Hægt er heilt aÖ bæta.

Ilægt er lieilura vagni heim að aka.

Hægt er hyggnura lieim aÖ koma.

Hægt er lítinn graut að súpa.

Hægt er litlu aÖ ljúka.

Ilægt er ljúfan aÖ lokka.

Hægt er þinn draura aÖ ráÖa.

Hægt er þreyttum aÖ þola.

Hægt heiman.

Hægt skyldi gófcum hesti úr hlaÖi ríSa (spart skyldi

góðum hesti ríÖa).

Hægr er hjá.

Hældu gikknum , ef þú vilt hafa gagn af hönum.
Hælstu ei um, fyrr enn hauðr (hæÖ) er undir fótura.

Hærra er (ber) höfuÖ, enn herÖar.

Hæsta frelsi er hugarins sjálfræÖi.

Ilamir með æru eru heiörs kóróna.

Ilærurnar bofta tvíllaust kvöld lífdaganna.

Ilærur og hrukkur eru auökenni aldraÖra manna.

Ilætta er aö styggja höfÖingja barniÖ.
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llætta stór heifninn er allt wnkríng.

Hætt er a$ gánga á hálli bryggju (á hálura vegi

hallr gánga).

Hætt er aö geyma gull í glersjóSi.

Hætt er á milli falskra vina.

Hætt er á milli frost og funa.

Hætt er á milli heims og helju (tímans og eilífðar-

innar).

Hætt er dramblæti hinna fávísu (heimskra sælgæti).

Hætt er drjúgum dárlig framgirni.

Hætt er einu auganu, nema vel fari.

Hætt er fall af háum palli.

Hætt er gömlum, ef hrasa kann.

Jlætt er hátt uppsettum (holds mæti).

Hætt er heims högum.

Ilætt er lífi hjá Ijónum.

Hætt er lífi, pá friðrinn fatlast.

ílætt er lítt íleygum, að búa sér hreiðr í háum eykum.

Hætt er nú vift

!

Hætt er rasandi ráði.

Hætt er sekum, þó harSliga þræti.

Hætter viÖ freistni, þá bænin bilar.

Hætt eru heimaskerin.

Hættu hjartans trega, svo hefni hann ekki á þér.

Hættuligt er að neyta óleyíiligra hluta (að vita villu-

dóma).

Hættuligt er í herra þjónustu inn a<5 gánga.

Hættuligt er í ljúfu sæti að lifa.

Hættr er heimskviör, nema sér góðan geti.

Hæverskan hefir það ágæti , að þaft hlýtr hvör sem
hana veitir.

Hæverskan og skynsemin eru tvíburasystur skarp

»

leikans.
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Hæverskum orSum skyldu fylgja hæverskir siöir.

Höföíngja loforfc heimta Tómásar trú.

Höfðiugja lýti skrifast meÖ kríti.

Höfáínginn elskar þann, sem mikinn skeink ber i

garðinn.

Höfn ræfrr Iiesti (skapar hest).

Höfuð er stærst á hvörjum hrút.

Ilöfuðift skal vera Iierra allra siuna lima.

Höfirðifc. verftr fótum falli að varna.

HöfuftskartiÖ skyldi helzt vanda.

Höggftu hægra þjalirnar.

Högg fræðir heimskan.

Höggir þií mig, þá stíng eg J)ig.

Höggum ei lilífarlausan.

Högum manni er ráð aö kenna (Iiægt er högum

manni o. s. frv.).

Hönd hins ágjarna er opin vifc a$ taka.

Hönd liins búsæla ber mikinn ávöxt.

Hönd liins drambláta vill alla undirþrykkja.

Hönd bins einlienta má duga fyrir tvær.

Hönd Iiins fátæka er liirzla liins gjafmilda.

Hönd hins lata er laungum köJd og tóm.

Hönd hins púlsterka er ei alltíð liðug til smáverka.

Hönd hins ríka cr loÖin í lófanum.

ííönd hins trúvirka er bæði fæg og förf.

Hönd hins yftna heíir bæði brauð og skjól.

Hönd hins þrifna má opt saurug vera.

Hönd hins ætna ber ei alltíÖ hreina fæfcu í munninn.

Höndin er ónýt, ef armleggr brcstr.

Höndin sleppir happinu nauðug.

Hönd skal heridi fá (seJja).

Hönd skal hendi [>vo, eða hvörgi hreiusast (annars

eru báðar óhreinar).
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Hönd skal Iiönd fánga, eÖr munnr meinciÖ sverja.

Hönd veitir hendi li$, en fótr fæti.

Hönum brást bogalistin.

Hönum brá vo fyrir grön.

Hönum bregör til barnæsku (hækju).

Hönum er alít í augum uppi.

Hönum er brugSiÖ.

Hönum er bæfti sárt og klæar.

Hönum er ekki markaðr bás, sem hvörgi á Iieima.

Hönum er ekki svo leitt , sem haim lætr.

Hönum er ekki um baggana Jrína.

Hönum er gengift.

Hönum er horiin björgin og buddan.

Hönum er hvör nótt a$ von komin.

IlÖnum er lett um málbeinið.

Hönum er mjótt á milli augnanna.

Hönum er víst, þafc í hendi hefir.

Hönum eru allar tíÖir jafntamar.

Hönum eru allir vegir færir.

Hönum eru báÖar hendr yið axlir fastar.

Hönum eru gerari augun, cnn maginn.

Ilönum eru heillir horfnar.

Höuum eru misgefnar æíirnar.

Hönum eru mislagöar hendr.

Hönum er vo fyrir dyrum.

Hönum fara allar kápur eins vel.

Hönum fell allr ketill í eld.

Hönum gulna granir við gjöf hvörja.

Hönum hraut orð viS hixta.

Hönum kemr maur (mjór) í óslægju.

Hönum kemr sól npp í heiSi.

líönum iiggr hvört orfS 1 IlalJgerði.

Höiuim logar Jjós viö neglr.



174

Hönum reið þaft um allt bak (a$ fullu).

Hönum skal eg viöbregða.

Ilönum skaut skelk í bríngu.

Hönum sýndist heimrinn ekki meir, enn kálfskinn.

Hönum varð ekki liettan úr því klæðinu.

Hönum verðr allt úr tönnum a$ toga.

Ilönum verör matr úr öllu.

Hönum þykir ekki nefið á hvörjum kettinum.

Hönum ætla&i a$ verða kjaptrinn a$ smjörhlaupi.

Hörð eru óyndis úrræði.

HörtS or<5 hvetja reiÖi, en hóglát stilia.

J.
T
»á er meyar nei.

Jafna&argeft er gott a$ rækja.

Jafnan heíir fátækr bú á baki.

Jafnan vægir sá vitrari.

Jafnar kvígur draga bezt ar$.

Jafnbreiö er braut hins skammlífa og hins lánglífa.

Jafn er vinníngrinn
, pá upp er staðið.

Jafnfögr blómstr kunna a$ hafa ójafnan krapt.

Jafnhægt er túngunni að skaða sig og aðra.

Jafnir baggar fara bezt (jafnir iiskar spyrSast bezt).

Jafnir laungum leika bezt.

Jafnkeypi er aS gefa kú viS uxa.

Jafnlángt er til heljar heima og á haíi úti.

I annars eyra má sjálfan sig heyra.

Já og nei gjörir lánga ræÖu (þrætu).

JarÖligt eíSIi heíir jafnt þræll sem þjóðkonúngs mögur.

Játaðu því eina, sem |>ú þarft ekki að rðrast seinna.

I aurum kvikna tfóum eyftslu maurar.

I áþrifum sest afliÖ bczt.
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I Björgvín er nóg björg.

\ dag er eg h&r, á morgun J>ar , í jÖrS e$a á.

I dag lánar hinn heimski, á morgun Iieimtar hann

; J>aÖ aptr.

I dag mer, á morgun J>er.

I dymmu vatni eru verstu ormar.

Jeg á ekki skuld á skaparann.

Jeg á jyálfr skuld og skaða á J>ví.

Jeg bíð aldrei mitt bar.

Jeg er ekki áeggíngar barnið (fífliS) J>itt.

Jeg er ekki lambið,,sem J>ú
leitar a$.

Jeg er ekki svo Jmimr í sporSinn, aS eg standist

ekki orðin.

Jeg er nú svo gamall, sem á grönum má sjá.

Jeg hefi ekki eptir mörgum a$ láta.

Jeg hefi ekki fyrir liofmönnum aÖ hossa mer.

Jeg hefi líka legiÖ í þeirri sótt.

Jeg hefi J>aÖ af Jrínum ráSum, sem mer J>ykir hag-

I ailligast.

I

Jeg kastaSi nú út mqrs -iSrinu.

Jeg legg J>aS ekki lengra upp.

Jeg lukta,
J>ú sleikir.

j

Jeg læt J>aS inn um annaS eyraS, en út um annað.

Jeg má sitja svo skör lægra, a$ racr se hægra.

Jeg mínka hlaupin eptir J>ví, sem mer sárna fætrnir.

Jeg næ ekki íjlíabs hæÖ, ne Metúsalems aldri.

Jeg prófa J>að illa, til a$ J>ekkja J>aÖ, en ekki brúka.

Jeg kveð J>er ekki öll mi'n kvæSi.

Jeg rata heim, J)ó seint se.

Jeg sagÖi um sáð,
J)ú svaraðir um villibráÖ.

Jeg sá J)ræla mörgum frjálsum frægari.

Jcg sef ekki svo fast, sem eg hrýt hátt.

Jeg var ekki Jrínn, ]>egar J)ú beizt af mer nefiS.
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Jeg var sæll, á3r enn eg sá f>ig.

Jeg vil vera þar gestr, sem er guÖhræddr húslxíndi.

Jeg vinn, segir peníngrinn.

Jeg virði ekki niikils gott orS, ef eg virSi lítilg

illyrÖin.

Jeg þckki skimpiS, fyrr enn þaS skellr í tönnunum.

Jeg þegi ekki af því, að eg se svaranna þrotinn.

I einum stað þvíngar mig otti, öSrum sköinra.

I ílestum stöÖum verÖa fádæmi.

I funa skal járn heita.

I fyrndinni heíir fullmargt skeS.

Igrundan ílls um allflesta villir.

Igull vex í yelli Jeira, virSar ekki umhirSa.

I heimahaug er haninn kunnugastr.

I heiminum er sami leikr alltíö, fxí aSrar seu per-

sónurnar.

I hvaS sem ratar röskr mann, ræSr úr sem bezt .

hann kann.

I hvílu er skást húngr aS J>ola.

I hug kemr, meSan (þá) mælir.

I illan hug kemr ekki gott.

Illa eru þá nautin rekin*

Illa fengrð fé gjörir stutta gleSi (varir d í föstum

staS).

Ula fer (illum gjörir), ef aldrei nýtr.

Illa fer, ef ofmikinn viSinn á hál ber.

Illa fór uú matr minn, eg át hann.

IJIa gefast ill ráð (ills ráSs leifar).

J
Ula gefst ójafnaSrinn.

Illa gróa gömul sár.

Illa höggva húngraöar flugur.

Illa koma J>er göðir frændr í þörf.

Illa kynntum enginn trúir, \)6 satt sc#i.
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IHa má ýgla sig, ef fjandann skal fæla.

IUa náttúru þvíngar ekkert strafF, neraa dauSinn.

Dlá sezt ofstopinn.

Ula sitr okr og aurasafn í clli, f>cim erfíngjalauSi

skal deya.

Illa skarta skóíirnar vií> pottinn.

Illa skartar spott við skafta.

Illa sómir sín lýti á öðrum straíTa.

Illa þolir ótaminn okrð.

Illa f>olir öfundsjúkr annars loíi á lopt aS halda»

Illa þreyir þvínguð art.

Illan mann láttu ei þitt óhapp vita.

Illar athafnir eru óguÖligra gleði.

111 dæmi spilla illum og góðum.

111 dæmi þegjandi gjöra ótal túngur talandi.

111 er ofbráð reiði.

111 er spillandi túnga.

111 eru ódæmi afc eta ser til dauSs.

111 eru ósköp, nema einn viti.

111 cr unan af annarligri konu.

Illgjarn maðr á engan ser kæran (er sinn cglnn

fjandi).

Illgjarn maðr hefir yndi af pví a8 lasta.

IllgresiÖ fær alltíð akr í aí5 sást.

Illgresið leynir ei sínum ókostum.

Illir fuglar boSa sjaldan vært veftr.

Illir hrafnar eiga únga ser jafna.

Illir menn árgagni spilla.

Illir menn gefa aldrei góð ráð, nema f>eir ætli ger

til ábata.

Illir menn gefa óþökk , og illa raun í laun.

Illir ótal, frómir fáir.

Illkunna konu og vond örð skal maðr varast.

(12)
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Illmenskan finnr ser ætíS eitthvaÖ til a5 lasta.

111 náttúra kann ser ekki aS leyna.

Illkvittnin er hiS versta vitni.

Illra manna a8fer8 skaltu ei nema, Jó þeim verSi

flærS til frama.

Ulra nafn er uppi fyrir afbragSs ódáSir.

lllrar (falskrar) konu lirr Jng öllu lagi.

Illrar túngu sár er óhægt aS græSa.

111 samvizka er heimugligr böSull.

Illskár á saman aldraSr maSr og úng kona , enn

^
öldruS kona og úngr niaSr.

Ills er von, þó undandragist.

Ills tilefni skilst aldrei viS vondan.

Illskan hefir margháttaSa hugsan.

111 túnga orkar meir, enn öflug hönd.

Illt á sá , sem ala skal.

Illt auga aldrei skyldi gott sjá.

Illt ber aS umflýa, en eptir gó8u sækja.

Illt bræ8ralag er syndvænligt a8 elska.

Illt dagfar gjörir mann foraktanligan.

111 1 dæmi gctr ótal margt anna8.

Illt er á au8 (au8i) a8 trúa.

Illt er a8 ala öfundina á annars lukku.

Illt er a8 árna illum jafna8ar.

Illt er aS beitast brögSum vi8 slægan.

Illt er a8 bera gímsteina fyrir svín.

Illt er a8 bera merki fyrir rögum og ósigrsælum.

Illt er a8 brenna, en verra aS vinna til þcss.

Illt er aS brúka vitiS til þess, sem /II t má afhJjótast.

Illt er a8 deila viS dómarann, og drekkast á viS

skeinkjarann.

Illt er aS dcya ráSalaus.

Illt er aS draga okiS meS óguSIigum.
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ÍHt er a& dylja IioJJ ráS, sem í nauSsýn hjálpa meiga.

Illt er a§ efla annars lukku me$ sinni ólukku.

Illt er að eggja óbilgjarnan (ofstopamanninn).

Illt er a$ eiga óskir margar, ef engin kemr til

bjargar.

Illt er a$ eiga sverS sitt í annars slíSrum.

Illt er að eiga túngu í annars höfSi.

Illt er aS eiga vesælan dauSa, og bíSa hans lengi.

Illt er aS eiga þrá viS J>rjot»

Illt er aS eiga þræl fyrir einka vin.

Iilt er aS egna (erta) íllt skap (þann sem illa reiSist)*

Illt er aS elska þann, sem manni íllt vilL

Illt er aS fá geig af sínum eigin vopnum.

Illt er aS fara í geitahús aS leita ullar.

Illt er aS fást viS heljarmanninn (ærulausan).

Illt er aS fá vagn, þar allir aka.

Illt er aS forráSa þrælinn, og hafa hans bölvan*

Illt er aS gefa f& til hóruhússbyggíngar.

Illt er aS girnast auS til syndar.

Illt er aS gleSja óvin sinn meS illu framferSi*

Illt er aS hafa hestahug, en niúsarmátt.

Illt er aS hafa nægSina sér til skaSa (til alls meir

enn þarf).

Illt er aS hafa grjótiS í gamninu*

Illt er aS halda útfúsum eyrir.

Illt er aS hata þaS hjarta, hvaSan maSr fðer líflS*

Illt er aS heita strákr og vinna ekki til*. Jjó er verra

aS vera þaS.

Illt er aS hræSast, fyrr enn þörf gjörist*

Illt er aS hylja gull undir geitartúngu*

Illt er aS jaga meS örgum hundL
lilt er aS kenna gömlum hesti gáng*

(12*) .
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Illt er aS kcnna gömlum Imndi aS húka (gömlum

hirSsiSi).
|

Illt er aS keppa viS kjöptugan fant.

íllt er aS klást viS kolióttan.

Ilit er aS klifa viS náúngann, en vcrra aS þrátta viÖ

GuS.

Illt er aS koma saman þörf og mctnaSi.

Illt er aS kífa viS kónginn.

Illt er aS lasta (lesta) almanna lof.

Illt er aS láta í lekan pott.

Illt er aÖ láta leggja viS sig f>aS beizli, sem aldrei

verSr aftekiS.

Illt er aS láta sig ángra þaS, aS góSum gengr vel.

Illt er aS leggja ást viS þann, sem cnga kann á móti.

Illt er aS leiÖa vcsælan yíir bú sitt (í búr sitt).

Illt er aS leigja latan í stórt erviSi.

Illt er aS leita heilla til stráksins (í Imndsrass).

Illt er aS leita ser stórs nafns meS löstunum (mctn-

ast af ódygSunum).

Illt cr aS menn skuli óvinir vcra.

Illt er aS mœla á móti sanniudum.

Illt er aS ná mcS smjaSi-i annarra vinfengi.

Illt er aS neyta brauSs meS öfundsjúkum.

v
lllt er aS níSast á aunarra góÖvild.

Illt er aS ónýta holl ráS góSra vina.

Illt er aS opinbera tiltrúuS leyndarmál.

Illt er aS píua síknan til sagna.

Illt er aS pína sjukan, £ó sekr væri.

Illt er aS pretta túlk trúlyndan.

Illt er aS prýöa sv/n meS silfri og perlum (gimstein-

um fyrir svín aS kasta).

Illt er aS kvelja sinn hug meS áhyggjunni.

Illt er aS ráSa óvitanum til óhæfuverka.
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IlU er a& ráðgast um viÖ nízkan, livörnin neyta

skal.

lllt er aÖ ráftgast um vi<5 ragan, hvörnin berjast skal.

Illt er að ráðgast um viS latan um rnikii verk.

Illt er a<5 rasa fyrir ráÖ fram.

lllt er aft reka svört svín í rnyrkri.

íllt er aÖ reisa ser hurðarás um öxL

Illt er aft selja sál fyrir auð.

Illt er a<5 setja heimskan hátt.

Illt er afc sjá vi5 liags manns höggum.

Illt er afc sjá vi$ heimahvinn.

Ilit er að sigla í ógjörcSu veÖri.

Illt er a$ skatta meÖ húngruðum herra.

íllt er a$ skemma sig, tii a<5 skeinma aSra.

Illt er aÖ skiJja fastan mann og fe hans (latan mann
og varma sæng).

íllt er aö skilja hold frá beini.

Illt cr að sraeygja velum í vinskap.

III t er að spotta sjálian sig.

lllt er að stela, J>ar sem þjófr er húsbdndi.

Illt er að streigja ómakligan.

Illt er a$ svíkja afcra á ser (þann einum trúir).

Illt er aÖ syrgja þa<5, niaðr fær ei hætt.

Illt er a<5 sækja agn í arnarklær (bita undir högg).

Illt er a<5 sækja rá<5 til övinar síns.

Illt er að sækja rettinn undir kaplafætrnar (í huiuls-

,
*japt).

Illt er aÖ sækja sinn áhata meS annars skaða.

lllt er að taka ráÖ af einum forræftara.

ÍIK er aö veiða gamlan skolla í gildrunni.

Illt er að vekja upp fornan fjandskap.

lllt er a<5 velfer<5 kóngsins standi í eins valdi.

Illt er aÖ venja svín þaöan vant er.

L t
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Illt er aS vcra af ilhim og góSum IiataSr.

Illt er aS vera bæSi ger og matvandr.

Illt er aS vera dáSIaus, pá duga skal.

Illt er aS vera ekki ánægSr, nema Iiann allt haíi.

Illt er aÖ vera nauSúngarmaSr.

Illt er aS vera opt slegiim fyrir sama.

Illt er aS vera óvinr sjálfs síns (sjálfum fser verstr)*

Illt er aS vera rángeygSr, þó annar se góSgjarn,

Illt er aS vera pjófr þjófsins (þræll þrælsins),

Illt er aS vera præll síns eiginn vilja.

íllt er aS verSa annarra fmrfi fyrir sína illa raeSferS.

Illt er aS vilja allt vita, en engu leyna.

Ilit er aS vilja vinna \a§ til varmans, annars hús

upp aS brenna,

III t er aS \iggja íllt ráS annars brjósti úr,

Illt er aS þiggja skömm á sjálfum s&r.

ílit er aS þjóna í þræls sökum.

Illt er aS þjóna þeim íu'Síngi, sem aldrei saddi sinn

Jjræl.

Illt er aS þjóna þeim, sem þess cr ei verSugr.

Illt er aS ætla á óreyndan,

Illt er af bikkjum bein aS toga.

Illt er á sín griS aS gánga,

Illt er auSnumiS.

Illt er aumum styrks í neyS aS synja.

Illt er bezt aS bæta, ef rná.

Illt er bezt ógjört (ólaunaS),

Illt er blauSum hal brautir kenna.

Illt er dygSum í ódygSir snúa.

Illt er ekkfcrt vita, þó er verra aS vilja ekkcrt vita.

Illt er eld bera í einu skauti.

Illt er eySiIand aleinn byggja.

lllt er fleira enu Ijandiun sjálfr.
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Illt er flýandi mann aS hepta.

Illt er frá (fyrir) heill aS hrapa.

Illt er fyrr fljúga, enn fjaSrir eru vaxnar.

Illt er gamlan hund aS tjóSra.

Illt er gamlan glappa (heimskan) aS snotra.

Illt er góSu sverSi í grjót höggva.

Illt er gott æ hatandi.

Illt er háS, þeim œíir þaS.

Illt er heimskum liS aS leggja (holl ráS kenna).

Illt er jafnan nokkuS í allra sinni.

Illt ec illan aS hyllast.

111 1 er illa raun aS sýna.

Illt er íllt aS geyma, en góSu gleyma.

Illt er illu enn meir aS spilla.

Illt er illum aS hóknast.

Illt cr illum {>ræl bót aS mæla.

Illt er illu ofaná íllt bæta.

Illt er illr aS vera, aldrei er hönum gott (opt er

hönum íllt) ætlaS.

Illt er í þörfum þræl aS streigja (íllt er {>ræl í {>örf

streigja).

Illt (eitt) er í ætt gjarnast.

Illt er kyn í úlli hvörjum.

Illt er kröptum eySa til ódáSaverka.

Illt er last, {>ó satt sé.

Illt er lengi aS liggja í glæpum.

Ilit er meS háska eld aS slökkva,

Illt er móSillum saman aS búa.

ÍJlt er nóg, fó eitt hjálíSi.

Illt er ódreing aS duga (elska, liS aS leggja).

Illt er ódæmum eptir aS spyrja, {>ó er ckki verra

aS vita hiS sanna.

Illt er ofiullum, íllt er ofsvaungum.
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Illt er óhæfu sto<5a.

Illt er óvissa von að kaupa.

Illt er prettum a$ fjölga, en dygSum a$ fækka.

Illt er sambýti að eiga við slægan.

Illt er satt (rángt) mál a$ verja.

Illt er sín leyndarmál einum skvaldrara a5 opinbera.

Illt er sjúkum söl aÖ bjóða.

Illt er strákinn að stæia.

Illt er súreygfcum að horfa í sólina.

Illt er táli í trygð smeygja.

Illt er tóraar hendr fram að bera, og vinna til.

Illt er verkpjófr aS vera,
J>.

e. liggja á liði annars.

Illt er vií kunníngja kappi aS deila.

Illt er við raraan reip aÖ draga.

IUt er við úlf aÖ ýlfast.

Ilit er vin vela, pann sem J»ú vel trúir.

Illt er volyndr að vera.

lllt er úr vísu von aö kaupa.

Illt er þaÖ auga, sem bæfci er ágjarnt og öfundsjúkt.

Illt er þann aÖ ángra, sem £a$ hefir ei ver$skulda&.

Illt er þann til kórs a£> kalla, er i kamar vill vera

. (sitja).

Illt er beim, sem á ólandi er alinn.

Illt er peim, sem ólund ber.

Illt er ættleri í góSri ætt vera.

Illt er öðrum ólán (óhapp) sitt aS kenna.

Illt er öl, £á illa er drukkið (íllt öl og illa drukkifc).

Illt faðerni skyldi engin móSir börnum sínum velja.

Illt gefr á sfcr raun ura síÖir.

Illt heíir Aka veriÖ, hann vildi ekki grautinn.

Illt hjarta er ser ílls meftvitandi.

Illt kann ekki af illu batna.

Ult kemr ókallað.
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íllt láta illir fátt ógjört.

Illt leiftist illum seint.

íllt má af illu (illum) hljótast

Illt má eptirkoma, að vita ei hóf girnda sinna.

Illt nafn er verra, enn vanburÖa limir.

Illt og gott hefir ólíka minníng.

Illt orÖ grefr opt um sig.

Illt prýðir engan, en prettar margan.

ílit rykti gefr af ser illan grun (kveikir almanna

róm).

íllt sáÖ skal alltíiS kefja.

Illt samtal spiilir góðum siðum.

lllt skal mann óttast, ekki er gott ofniikií).

íllt skal me$ illu útdrífa.

Jllt skal tiJ (sizt til) ámælis fiafá.

Illt skal til viðsjár vita, en gott til gagns.

Illt tre af illum sendt.

Illt tre færir ei ávöxt góðan.

Illt vald verðr sjaldan gamalt.

111 1 veit á, J)á
ofarliga klæar.

Illt verk skal hata, en elska manninn.

Illt umtal er einn snjókökkr, sem vex pví meir, sem

hönum er lengra velt.

Illt upphaf fær opt illan (göðan) enda.

111 1 þykir einum saman (einum) aiS vera.

lllt bykir, ef óhælt gjörir.
/

Illt þykir rett þeim reifta.

II l.t æíir hinn illi, en ekki Ietr.

Illu er hezt aílokiÖ.

Ilhim hregzt aldrei ílls tækifæri.

lilum er það ángr, ef góðum gengr vel.

Ulum hvolpi mælir enginn gott.

Iiium konum stýrir enginn rett.
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Illiun mish'ka er eitt lof.

lllum skal burtbægja.

lllr af góðura kominn níÖir sinnar ættar virSíng.

Illr á jafnan ílls von (ílls er von af illum).

Ilir bróðir er mörgum óvin verri.

Illr er aldrei verri, enn f>á Iiann læzt góðr.

Illr er sá aumum styrks í eymdum synjar.

Iilr fengr illa forgengr (drekkir ínörgum dygSum).

Illr flýr, þó enginn elti.

Hlr fyrst og verri var.

Illr geymari gjörir margan þjóf.

Hlr gleðst af annars skaða.

Illr heíir í útlegð æztu virðíng.

Illr hróðr (gróðr) offljótt dafnar.

Ulr hugr óvildarnianna hefir mörgum a5 skaSa orSiS.

Ulr hvinn er engu betri enn smáþjófr.

lllr kann ekki lengi löstum aS lcyna.

Illr landsvani er landsins ólukka og skömm.

Illr munnr gjörir marga sundrþykka,

Illr óttast faÖ, sem góðr gleðst af, það er samvizkan.

Illr selskapr eyðir alltíð einhvörri siðsemd (er íllt

. nét)v y ;

*Vr^ "V .
y^r^r: **#^ít|*v.

Illr vani er undanfari ílls fraraferðis\

lllr vani er því rengri, sera hann er lengri (verðr

sjaldan bráðdauðr,

Illr veit, hvar ódyggr sitr,

lllr vilji æ skyldi brigðull.

IUr yíirmaðr er aldrei góðr, utan annar komi vcrri.

Illr þræll er allvel þó svelti.

IJIu trúa illfúsir menn.

I lofun er margr ríkr, í útlátum óríkr.

I lygnu vatni er opt lángt til botns.

I mótgángi haföu mannligan móð.
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I myrkri er ófrómum bezt.

I myrkri skalvfó man spjalla.

lnnspilaSir peníngar una sjaldau í púiigmim.

I rekkju skal ró nytja.

I salti liggr sök, ef sækjendr duga,

Isinn skal lofa þá yíir er komfó, öl þá drukkfó er,

konu þá kend er.

I smiðjum og bartskerahúsum er sjaidau frettalaust.

I straungu vatni er stutt grunninál,

I tíma skal læknarans leita.

I tómum ílátum bylr mest.

I tönnum er tík römmust.

I vindi skal vfó fella (höggva).

Iþrótt er aifóbær.

Iþróttir duga, pó aíl og fe eyftist,

Iþróttir margar þó eiguazt hajir, kosta Jni aí5 vinna

vel.

I þörfinni er þrællinn þekkr, en \mr á milli þrílefór.

I þörf skal yinar leita (reynist vinr bezt).

Jöfn byrði brýtr engis bak.

JöfnuSr góSr allr er.

Jöfinfórinn er lofligt lögmál.

Jöfn virðíng hæfir jöfnum persónum.

i öllum löndum er pottr brotinn.

Jör&in er vor allra fyrsta foreJdri.

Jör§in tekr vfó oss fyrst og seiuast.

K.
K̂̂
-ala skal og húngra til fjár.

Kaldráfc kona mun klökkvandi biiSja;

Kaldr lilátr kcmr af hrygð eða refói.
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Kálfskinn kaupast opt scm kúa.

Kálfr er krása beztr (heíir kýr hvör verifc).

Kallaðu gott, svo kerar það.

Kalli hvörjum kemr aí> örvesi (örverpi).

Kall og kona eru hvÖrt annars þurii.

Kals og gaman kemr illa saman.

Kalt er kattareyrað og konuhnei).

Kalt er kattargamanfó.

Kalt er konulausum (klæftlausum).

Kalt sumar gjör heill hlöðugólf (likL: gjörir heill

hlööugólfi).

Kalt verk karlmannligt.

Kanna í garfc og ígegn önnur, gjörir góSan vinskap.

Kann eg við gamanfó (kalsiÖ) þeirra Gautanna.

Kann einn margt, þá kveðr hann margt.

Kapp er hezt meö forsjá.

Kasta mer hvar pú villt, kva$ vantrúin, nema í vatniS.

Kattanna kæti er .músanna dauði.

Kátr er fullr köttur (krummi).

Kátr verSr fár af illu.

Kauptu konu og lerept vfó Ijós.

Keyrfó hesti kennir aÖ aka.

Kcyr J>ú ei, fyrr enn kemr á bak.

Keyri og heizli hlýðir hvörri bcstíu.

Kellíiigahlátr verftr opt aÖ klepróttum hósta.

Kembdu hund og þvoðu huud, hanu er \>ó samt

hundr.

Kemst í lag, þó kvistótt se.

Kcmst sá liógliga fcr.

Kcmst J)ó kyrrt fari.

Kemr aft gátu Guddu (gamla mannsins).

Kemr að skuldadögunum.

ivemr aÖ sögu minni.
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Kemr aft J>vf, sem kjöptugr fleiprar.

Keinr dagr eptir pennan (tíð, nær pessi þrýtr).

Kemr enn barn frá Hólmi.

Kemr liljótS úr horni (kjói í eggver).

Kemr opt rettr af kaldri hendi.

Kemr til Teits og Siggu (Tobbu).

Kemr ])orri í annan tíma.

Kendu barnabörnum þínum, aí5 o. s. frv,

Kenna má fyrr enn klipið er til beins.

Kennir hvaft sín, þó klækiligt se.

Kennir hvör, þá kemr aS hjartanu.

Keyptr vinr kann sig aptr selja.

Kiðin eru sem þeirra kæra móðir geitin.

Kífa við engan án saka.

Kippir hvörjum í kyn sitt.

Kirnið ekki, sláizt heldr.

Kisa reisir því hærra stýriS, sem liún er meir strokin.

Kjörvilltr er sá, sem kýs hifc lakara.

KláSinn veit hvaft kvöldinu líör.

Klappa rakka, svo hann rffi J>ig ei.

Klárhestar þurfa keyri.

Klár hyggja er koparveggr.

Klaufi, Klaufi, kunn \m hóf J)itt!

Klifra ei á þann klett, Jm kemst ci uppá.

Klifra ci ofhátt, J>ar fylgir fall á eptir.

Klæftin gjöra menn (manninn), larfar gjöra lýs.

Klæðin skulu stázlig eptir standinu.

KlæÖ þig vel, svo kylr þig ei í hel.

Kol cr pjalar brýni.

Kólnar heitt, ef köldu er áblásiS.

Komast mun karplyndr að kaldri raun um síftir.

Kom á þig, Bóii? Kom á J>ig hiiútan, Balltí

Komdu aptr á morgun, það á aÖ skera hrút.
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Komdu á hinn gluggann, segjíi Austanmenn.

Kom ei of opt til vina þinna, svo þá væmi ekki vi5 þer.

Kominn er Grímr tii grasa. Sagt utn Grim, mjög vit-

litinn, son' Lopts riha, er jafnan tindi grös i

Grimsstofu á Möftruvöllum*

Kominn er köttur í bjarnar staÖ.

Komi til meÖ mer mildr, meftan cg fastna þigllildr.

Komum við J>á liandalín, til okkar er talað (talar

prestrinn).

Kom £ú í ókunna sveitina og lialdtu mikifc af J>er.

Kom pú ókallaðr til vinar Jn'ns, nær hönum illa gengr.

Kona er karlmanns fylgja.

Kona er pegar á klæfcin kemr.

Konan er af beini gjörS, því er hún einpart beinhörS.

Kona og kanna gjöra margan fátækan.

Kóngsgarfcrinn er rúmr inngaungu, cn þraungr út-

gaungu.

Kóngr atburSalaus tapar sinni tign.

Kóngr í dag, dauðr á morgun.

Kóngrinn á a$ fylgja fegurstu siðum.

Kóngrinn viftrettir landið meÖ lögum.

Kóngr (kaupmaSr) vill sigla, en byr hlýtr aí5 ráSa.

Konur ýmist elska e$r hata (elska e$r hata efalaust).

Kornbarn, drukkinn ma$r og dárinn segja sannleikanii.

KorniS skal mælirinn fylla.

Kostulig klæSi eru drambseminnar verkfæri.

Kotúnga f>jó3, grátandi gó$, annars er liún ólm og óS.

Kotúngr er kotúngi verstr.

Krabbagánginum er viSbrugSiS.

Krákan er því leiS, aS hún segir jafnan satt.

Krákan verSr ei hvítari, \)6 hún baSi sig.

Krákr á ekki kosti.

Krjúp þú undir, ef kannt ei yfirstökkva.
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Krókódílus tár, kreysta Jmrrar brár.

Krossinn er bænarinnar brýni.

Kriimmar láta kólna mat, en konur eigi.

Krydd eru ei öll kraunkum (kverkum) heilnæm.

Kvarta verðr sá er keunir (kvartar livör þá kennir).

Kveddu ekki svo ört, J>ú kvevSr svo vcl.

Kveðið hafa skáld nm minna.

Kveðr Iivör ser kunnugan.

KveSr hvör sinnar þurftar.

Kvenna er fyrsta frítt, annaS lítt, þriSja «Snytt.

KvíÖ aldrei ókomnum degi (ókomnu dægri).

Kvfð ei, fyrr enn ádettr.

Kvikr er hvör um kunnugan rann.

Kvinnan góð kann hún ílest aS bæta.

Kvis ljótt, fer íljótt, seint ef særnd lfcr.

Kulnar eldr, nema kyntr se.

Kulv/st er íisiÖ forna.

Kunnátta er fagr litr og frægr.

Kunnáttan etr ei braufc, en er [>ó laungum lettbær.

Kunnátta J>íu er engin, ef engin veit af henni.

Kunnugir jafnan bítast bezt. -.

Kunnugleikinn gjörir marga hluti ríra.

Kurtabí (forte: curre et abi) dettu ekki ofaní.

KvöS er kvaSarvirði (kemr kvöS á móti).

Kvöldi verSr feginn, sá fyrir kaup sig leigÖi.

KvöldroÖinn bætir, morgunroöinn vætir.

Kýktu ci, fyrr enn kemr í munninn.

Kylfa skal ráöa kasti.

Kýliö skal holstínga, svo kann þaö aS læknast.

Kyndug ráÖ illgjarnra hafa mörgum í Iiel komiö.

Kynníng bætir kærlciks ávarp.

Kynni þurs þegja, þá væri hanu vitr haldinn,
Kjikjaa prý«ir býinn bezt.

i
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Kyrk Jjónshvolpinn , áSr klærnar vaxa.

Kyrr kona katnb upptekr, en sú ófta yfirlilcypr.

Kyrrt skal átaka, J>ar kaun er undir.

Kyssir aft fraraan, en klórar að aptan.

Kýs f»ræll ser yndælla.

Kæfir gleÖi kránkt líf.

Kærleikrinn ber kostina mesta , bezta og flesta (cr

dygftanna dýrstr).

Kærleikrinn er penari allra, sem hans Jurfa.

Kærleikrinn preytist ei gott að gjöra.

Kærgripina skal elska vegna kostanna.

Kærri er mer föðurlands reykr, enn framandi eldr.

Köld er mágaástin.

Köld eru tíðum kvennaráð, J>eim er flærd fylgir.

Köld lönd hafa sjaldan mörg eitrkvikindi.

Köld ráð koma undan rifi hvörju.

Köttur er ullarkragi (geymir vel osta).

Köttur og mtis verða ei samþykkar um eitt hús.

Köttur vill hafa fisk, en væta ei klær.

Köttur penar einni frú, hundr síuum hcrra.
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L.

•LáSu ekki öSrum þín dæmi.

LagSr vegr (lögmaSr, laguaðr) segir leiSina,

Lag er á, ef lyndir báðum.

Lagfæra skal þa<5 illa fer, en lasta ekki.

Lagið vinnr, sagði Hugsviimr.

LagiÖ þarf tii alls.

Lagieysa veldr opt storri streitu.

Lágr (Ii'till) scss er opt hægr.

Lágr pröskuldr liefir lángan (hálfan) manii fellt.

Lags má bíÖa, pá lendir í brimi.

Lán á aft skilast lýialaust hcim.

Lángar mann á lilju fund.

Lángferfcamenn eru lýgi-hættir.

Lángir svefnar löstum safna.

Lángnætti prísar hinn lati (verSr latr fegiun).

Lángr er heimamanna húiiíngr.

Lángr er kóngs morgun.

Lángr er ómaga háisinn (á böruunum).

Lángr vani fær vald yfir mörgum.

Lángr undirbúníngr gjörir fljót umskipti.

Lángrækni er lundþúngum verst.

Lángsvæfni fær a$ líða skort, og lastyrði meíS.

Lángt afckomift virSa menn meir enn heimafeingiS.

Lángt er koniið, þá lokiÖ cr.

Lángt er líflfc nóg, ef rett er brúkaÖ.

Lángt erviSi gjörir stutta nótt.

Lángt líf, laung armæSa.

Lángt seilast latir tveir, J)ó er sa latari sem leingra

seilist.

é
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Lángt pykir {>eim, sem búinn bífcr.

Lángt {>ykir fieim, sem væntir síns vinar.

LángviÖri koma lángviðrum á mót.

Lángvinir bregfcast (rjúfast) sízt.

LastaSu blygÖunarlaust, þar mun citthvafc viSlofca.

LastaSu ekki líkan þiir.

Lastaftu ei frekt pað margir lofa.

Lastatiu eingan|ne lofa um of (offljótt).

Last er aö stríSa lukku á móti.

LastiS liggr {leim lett, er liíir rctt.

Lastvar skyldi sá lýtir aSra.

Lát ekki hjarta þitt í ljósi fyrir hvörjum manni.

Láti gu$ rigna, gánga lialtir á hækjum.

Látið heimskuna, lærið vizkuna.

Láttu alltíð aldraðan ráða.

Láttu annars víti þer að varnaði verfca, og gjörst

svo góðum líkr.

Láttu burtu falskan fugl fylgja sínum grönnum.

Láttu ekki dulinn drepa {úg.

Láttu ekki eins lof vera aniiars last.

Láttu ekki fýsnina, heldr skynsemina vera Jinn ráC-

gjafa.

Láttu ekki happ úr Iiendi sleppa.

Láttu ekki hundinn hunángið geyma.

Láttu ekki hvörn mann líta {iína lukku fyrir öfund-

arsakir.

Láttu ekki orð {rín atgjörSum meiri (nema ill seu).

Láttu ekki tíraann tómura höndum frá {>er fara.

Láttu ekki vanann villa þig.

Láttu ekki vin þinn vita þína leynda lesti, svo hann
hati þig ekki.

Láttu ekki vita hva<5 {>ú girnist, fyrrenn {m heflr

ifilazt [)UÖ.

•



Láttu ekkl æruna standa aptarliga, þá [>ú Jjarft á

henni afc halda.

Láttu ekki öfundina vera morSíngja finna manndygSa.

Láltu eingan lilut rettri einörÖ innihalda.

Láttu einn framandi lofa [rig, en ekki pinn eigiu

munn.

Láttu fara, eg mun forsvara.

Láttu friftinn vera Jrinn fylgjara og fyrirrennara.

Láttu grön sía sonur.

Láttu girð ráða, hann hefir leingi vel ráSiS.

Láttu guS vera upphaf og endir alls þess, sem [ní

gjörir.

Láttu hefndina bíSa, þartil reiSin er runnin.

Láttu höfsemina ráSa fyrir öllum þínum athöfnum.

Láttu hræsnarann sjálfráSri tiíngu tala.

Láttu huglausan hafa umgeingni meS ofdjörfum.

Láttu húsfreyju [rina hafa stutta knííinn, haf [ni sjálfr

pann lánga.

Láttu hvörn tala þaS vill, en vanda [rig sem hezt.

Láttu í Ijósi ranann eSr ímmpinn.

Láttu illverk straífast, svo þú styrkir ekki ódygSir.

Láttu innbirlínguna ekki gjöra [rig aS vitíirríngi.

Láttu kærleikann ráSa [>er, en ekki reiSina.

Láttu lýti deyja þer firr.

Láttu makt [rina alItíS vikna fyrir rettvísinni.

Láttu mundánginn ráSa ser.

Láttu ótta guSs [)ig frá illverkum fæla.

Láttu pund [)inna gáfna, sem mestan ábata ávinna.

Láttti rettinn ríkja jafnt yfir öUum.
Láttu sem flesta þekkja [)ig, en eíngan til fulls.

Láttu tíSina og tækifæriS stjórna [rinu forstandi.

Láttu vel aS lukku pinni.

(13*) .
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Láttu upp sekkinn meSan gœsin gefst.

Láttu paö vera lœkníng [unnar sóttar, að vera þol-

inmóðr,

Láttu Jpann gott hafa, sera guS ann góSs.

Láttu per aS góSu gaman.

Láttu J>er allt vel lynda, hvaS guS lætr þig henda.

Láttu þer ekkert leyíiligt, J)á Jm ert reiSr.

Láttu þer ekki inislíka, þó Jjiun yinnr se virðtr J>er

fraraar.

Láttu [>er ekki [>ykkja skömra aS meSkenna [>íuar

ávirSíngar.

Láttu \)br hægt, stökktu ekki uppá ncf [>er.

Láttu J>cr leitt vera lausíugja lof.

Láttu J>er möguliga, J>ó J)ú liafrr gott aS eta.

Láttu [>er J)ykja eins gott a& kcnna og nema.

Láttu [>ig ei fé tæla [>ó fagrt se.

Láttu JyigfræSalærSamenn, lítt-vitrum [>ú sjálfrkenn.

Láttu J)ína reiSi ei ráSa [>er, heldr ráS J)ú henui.

Láttu [>ína ræSu vera svosem selskapnum hlýSir.

Láttu [>ín verk hera vitni J)íuum hyggindura.

Láttu J)iun eiginn lifnaS vera [>inn prís.

Láttu J)inn viuskap vera [>íns vinar traust.

Láttu [>itt barn vita [>ú haíir heizli, jþó [>ú brúkir

J>aS ekki.

Láttu æruna vera [>er auSlegS kærari.

Látum kerruna standa, ella karrar hún.

Látura Kormak kyrrau liggja.

Látum sjá, hvörsu feitt [>eir ílá.

Látum sjá hvaS segir.

Látum standa slagiun.

Latr heiddi latann, en latr nenti hvörgi.

Latr er sá sem logn lastar.

Latr geingr nauSugr grýttan vcg.
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Latr herra hefir lala sveina.

Launa góSu gott.

Laun gefa erviðismanninum þol til aS þrælka.

Laun gefa stríðsmanninum móÖ til að stríða.

Laung eru lýÖa læ.

Laung er von í kotru.

Laung og dymm eru leyni mannligs Iijarta.

Laungum dylr litr kosti.

Laungum lilær lítiÖ vit.

Laungum segir lángt fyrir.

Launvígs skal hefna, sá cr sverS úr sári dregr.

Laus er lukka í hendi.

Laus eru láns þíngin, (laust er láns glisiÖ).

Lauslyndum er lukkan sjaldan trií.

Lausræði sýnir óstyrkleika og sviplyndi.

LaussinuiÖ er vinskaparins voði (losar opt um gæfuna).

Laust má trúa þeim, sem leingi lielir liataÖ.

Legðu ekki lag viÖ þá, sem góÖir forftast.

Lcgðu lítiÖ viS lítið, og muu [>a$ verða stór Iiriiga

um síftir.

Legftu rækt vi§ litla skeinu.

Legg foyrði á l)ak veikum og lukku á ólærSan.

Lcgg ei erviði á ónýta liluti.

Legg ei uppá eykinn meir, enn liann kann bera.

kegg ei lijarta í kne [>er.

Leggr clrottinii líkn meÖ þraut.

Leiðasta stykki liggr lcingst á cliski.

Lei5 er spillandi tiinga.

Leiftir verða lángþurfamenn.

LeiÖist llest [>afc lcingi er.

LeiÖist margr, ef gott geti\

LeiSist mcr [>óf [>etla.

LeiSr kjaptr hcldr eer aldrei aptr.
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Leikariim dansar fyrir varníngiim.

Leikr er barna yndi.

Leikr. er góðr, ef mátinn fylgir.

Leikr fjör um líkamann, sem Jjós á köldu skari.

Leikspilið vanhelgar eingan, heldr {)ess vanbrúkun.

Leingi á að minnast manndómligra gjörníuga.

Leingi á aft rækja rettan vinskap.

Leingi að Jifa, er leingi a<5 syndga.

Leingi aí> yænta, og ekkert fá, er sorgligt.

Leingi á mannshöfuðið í að skapast.

Leingi ber dauSr lifandi skömm.

Leingi brennr á (úr) [rarrum kolum.

Leingi byggjast löndin á vorin.

Leingi bylr á Láka (hákalMníð, hún er skinni betri).

Leingi býr aS fyrstu gjörð.

Leingi býr um barnaskap.

Leingi dregst undan þaft latr stofnar.

Leingi dylst í djúpunum.

Leingi er aö fjúka til sátunnar.
»

Leingi er batans von í læknanligri sótt.

Leingi er dropinn aÖ bora bergið.

Leingi er eptir lag hjá ]>eim, sem litísmeim vóru

(listir báru) til forna.

Leingi er frestaS pví, sem fyrir er ætlaft.

Leingi er gamall (vesæll) maðr barn.

Leingi er hvör hinn sami.

Leingi er hvöt á kvöldin.

Leingi er kostr vel a$ gjöra.

Leingi er latr maðr vesæll.

Leingi er lítils kostr.

Leingi er Ijóst á kvöldin.

Leingi er mjólkrrrúmiÖ í magunum.

Leingi fer garaall hattr vel.
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Leingi forhugsafc, má verfca vel forhugsaS.

Leingi fylgir forneskjan.

Leiugi gefr gó$ mófcir, {)ó Mn geti ekki.

Leiugi geingr Loki og þór, letiir ei liri
'

Surtu

Leingi get cg lifað Jar, viS lýng og bláber.

Leingi getr fullr etiS og latr legið (fullr matast,

svángr sofiS).

Leingi grætr hálfbariS barn.

Leingi heíir hrikt á þeim hjörunum.

Leingi heíir um gott .skeiS geingið. ,

Leingi heldr kaskr maSr í borS.

Leingi tíUflr lágr skúti.

Leiugi hreitir (mjólkar) einspen.

Leiugi jórtrar tannlaus baula á litlu fóSri.

Leingi kunna lestir aS dyljast og uppkoma aS óvörunn

Leingi lifa góSar eldsglæSur.

Leingi liuast (skipast) heitin hörð, hugga eg mig

viS þetta.

Leingi má íleskiS hánga, se ei á {)ví tekiS,

Leingi má lagligt i>lagg þísua,

Leingi má lítiS geyma.

Leingi má lítiS jafnast.

Leingi má Ijúfr syndga.

Leingi má (man) móSir.

Lcingi man til lítillrar stundar.

Leiugi man þaS úngr getr (nerar),

Leingi má skeyta aS sköpuSu.

Leingi má teygja tog til garns.

Leingi mettast fullr.

Leingi nýtir ellin æskunnar ávcxti.

Leingi kvcSr latr maSr sig til ijár, lúsugr til lamba.

Lcingi rótar svíniS saurnum ser tii fæöis.

Leingi sígr í koðrann ú körlunum. .
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Leingi skal lags (góðs* lukku) bíða.

Leingi skal Jífs biðja.

Leingi skal manninn marka (reyna).

Leingi skal við Ijúfan kenna.

Leingi skyldi góðan graut á gólíi hræra.

Leingi tekr sjórinn við.

Leingi tognar hrátt skinn.

Leingi varðist Gunnar í góðum húsum.

Leingi væntir vonin.

Leingi þrammar þreyttr (ioppinn).

Leingi þrokar þarfa kýrin.

Leita að því innan, en ekki utan.

Leita ei að því, sem \m villt ei íinna.

Leita mun eg mer lettara, enn deiia afli við þig.

Leita skal, ef liggr á.

Lempinn maðr hefir lykil að annars vilja.

Lempnin vinnr laungum bezt.

Lepprinn fylgir goðanum.

Lestirnir eru sjálfs síns böðull.

Lestir og kostir liggja hvör í annars skauti.

Letin er átumein allrar blessunar (fóstra fátæktar-

innar, landanna foreyðíng, lastanna móðir).

Letin kemr optast af agaleysi og sjálfræði (kennir

laungum að stela).

Letin og sultrinn eru loflítil mæðgin.

Letin til illvirkjanna ætti að yðkast.

Letínginn hefir sjúkdóminn ser til afsökunar að afla

ser brauðs.

Letínginn segir: Ijón er þar á veginum.

Leti og lasta (losta) verðr þeim, er leingi sefr, auðið.

Lettara er að lofa enn enda.

Lettast taka Hóla-manna klakksekkir.

Lettbær er login sök.
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Lett er a5 leika, ef teníngrinn vill vel.

Lett eru lats manns högg.
,

Lett eru landvörin.

Lett er það, sem ekki dregr halann (sem leingi á).

Lett er [>eim, sem lausir fara (flakka), (lausum hala

veifa).

Lett falla lostverkin.

Lettfell er orusta, J>á vís er sigrinn.

Lett fellr til lofs að vinna ({>að verk sem lof má af fá).

Leyfð er oss grandvör gleði.

Leyfis er hvör verðr að sínu.

Leyfist kettinum að líta á kónginn.

Leyndarbrauð er lystiligt.

Leynda lesti annars lángi [>ig ei vita.

Leyndarmálin hæfir djúpt niðr að grafa.

Leyndarmálin skulu tvær túngur tala, og fjögur eyru

heyra.

Leyndarmál þín láttu eingan vita.

Leyndarráð má sá einn vita, er leyna kann (skað-

ligt, er hætt að hylja).

Leyndin giörir stuldiun.

Leynt fmein skal leynt bera.

Leyrinu er leyr, þó liggi í hönum gullið.

Leyrpotta batar ei sambúð koparkatla.

Ljáðu lukkunni tenínga.

LíÖanligri er þjófrinn enn lygarinn.

Líða skal hinn sjúki læknarans álögur.

Líðast verðr, fað ei umbreytast kann.

Líðast verðr, Jx> lítil varta kuuni að lýla fagran

líkama.

Liðið hefir leingra, sagði sálin.

Líðið og [)olið, [mð lciðir til upphcfðar.

Liðnar heiptir skal ei leingi muna.
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Líðr pó lángt pyki að bíða.

Lifandi aska lastar daufta.

Lifandi hundr er öflugri, enn daudt Ijón.

Lifðu svo í dag, sem pú ættir aÖ deyja í kvöld.

LifÖu svo, sem pitt líf ætti að vara lánga stuud og

skamma.

Líf er daufta næst (sem leiki á præfci).

LííiÖ er daudt, pá via vantar.

LííiÖ er dýrkeyptast.

Lífið er hvörjum ánægjanliga lángt geíið, cf sparliga

er meðfarið.

Lííift er stutt, en listin laung.

Lííið er veiku skapi raun.

Lífið hölda líÖr að sköpura.

Liíi eg annann (merkidag), man eg pennan.

Liíir dömr um dauðan hvöru.

Liíir hvaft sem mat etr.

Lifir livör sem lánaS er.

Liíir leyr.

Lifir sá einginn, a5 lýti ei nokkuS.

Líf og heilsu ber leingst og foczt a<5 vakta.

Liíir sæmd, pó liftinn se maiSr (liíir eptir mannorS

mætt, pó maSrinn deyi).

Lífs og æru lík er löpun.

Liggjandi úlfr sjaldan Iæ umgetr (kenir sjaldatt

hlaupaudi larab í munn).

Líka áttu atS lofa pinn guS.

Líka hefir fundizt skarn í skálinui prestsins*

Líka má nier paíS flestir loía.

Líkamans eptirlæti er sálarinnar mötlæti.

Líkamans gleÖi geingr Ijúft ínn.

Líkaraans lestir tæla hvörn í sælu sitr.

Líkama sinn ræki lýöa hvör.



Líkar eru menjar draums og skugga.

Líkar gjörÖir skulu fá lík lauu.

Líka sem einn er, eins vini fær hann.

Líka sem þú hagar þér, eins geingr þér.

Lík börn leika bezt.

Líkir bræðr skulu líkt kál súpa (allir bi*æ$r skulu

eitt kál súpa).

Líkir fuglar fljúga jafnast.

Líkir sitja sæmiligast bekkinn.

Lík skulu gjöld gjöfum.

Líkt á við líkt.

Líkt fyrir líkt, £á er faÖ goldtö. (Líkt skal líku

gjalda).

Líkt lunderni horíir til gó$s samþykkis.

Líkt við líkt, físarinn fékk fretkarlsins dóttur.

Líkr sækir líkan heim.

Lin eru höggin þín, lángi Loptr!

Liu eru vetlínga tökin.

Lin er gjarnan löt hönd.

Ljósið og myrkrið veit sinn tíma.

Ljóta vömm ef lasta villt, drýgðu ei sjálfr {)á sömu.

Ljótt er að elska það, sem allir hata.

Ljótt er að hefna sín með lygum og lastmælum.

Ljótt er með svikum sigr að vinna.

Ljótt er það, að skömm vill skarta.

Ljót verðr rófan á raungu.

Ljótr gróði er grandnæmastr.

Ljótr sannleiki er lýginni fegri.

List er frekr leiðarvísir.

Listin eíiir það náttúrunni vinnst ekki.

Listin fríðkar náttúruna.

List og lagkænska vinnr meir cnn afl og ákefð.

Lítast pér þessi ský skúrlaus?
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LítiS af alúS geíiS, cr betra enn mikiS meS óþóknan.

LítiS áJit fær auniíngjans dygS.

LítiS bú þarf litla hirSíng.

LítiS böl er litlu skapi raun.

LítiS dregr vesælan (er sem gángandi manninn

munar).

LítiS endist vel og ávaxtast hjá pcim sparsama.

LítiS er áSr ljótt um mann, ef lagt er ei til orSa.

LítiS er betra enn ekkért.

LítiS er í eiSi ósært.

LítiS er líf hins dauSvona (ófædda). .

LítiS er lítiS, en þó má mikiS muna um síSir.

LítiS er lúsarvirSiS.

LítiS er rags manns rúm.

LítiS er veiku skapi raun.

LítiS er vesæls manns vandræSi.

LítiS er úngs manns gaman.

LítiS er far dun, sem ein dúfa dansar.

LítiS fall verSr opt aS stórum skaSa.

LítiS gagnar gikksins lof, ef ekki er annara manna
Vtti^inefrr^^^

LítiS gagnar þeira göfug ætt, sem gjörir sér og henni

raínkun.

LítiS gott skal hátt hreykja.

LítiS hjálpar nokkuS (lítiS má umgjöra).

LítiS kemr litlu á mót (lítiS saman viS lítiS á)*

LítiS lagar, lítiS bagar.

LítiS leggst [>á fyrir kappann, cf hann kafnar í baS-

stofu reyknum.

LítiS lét hann sig muna.

LítiS má, ef vcl (gott) vill.

LítiS mun viSþurfa um launin.

LítiS nct kann aS vciSa marga fiaka.
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Lítí.5 og gótt vcrðr ætí5 vel meðtekið.

Lílið ráð vel grundað dugar opt betr, enn mörg

stærri óforhugsuð.

l«ítiS stoÖar erviðið, {)á lukkan cr móti.

Lítift var, en loki5 er.

Líti5 verk lö5urmannligt.

Lítið vex vi5 lítið, líti5 gjörir mikið.

LítiÖ þarf lipran a5 keyra.

Líti5 Jjarf móðugum til að gefa.

Lítið þykir ágirndinni allt það Inm nær.

Litilátr lifir lielzt við Iofstýr góðan.

Lítil byrði er laungum vegi þúng.

Lítii er barnshuggunin.

Lítil er líðandi stimd, laung er matmáls stund.

Lítil eru geð guma.

Lítil er viJja raun, ef ekki er ncma ein baun (bón).

Lítil fríheit gjöra stóran skálk.

Lítil gáfa vís, er betri enn stór óvís.

Lítil hestaskipti gjöra stutta dagleið.

Lítill er ljúfs biti, leiðr verðr aldrei fylltr.

Lítill er skaÖi að ljótu flagði.

Lítill hugr heíir hvikulan krapt.

LítiU hundr er leingi rakki.

Lítill kvilli kann að svipta manniun sínu aili.

Lítill skyldi lífkálfrinn.

Lítill undandráttr leiðir opt í stóra foriljörfun.

Lítil rót ber opt nytsaniliga ávexti.

Lítil seinkun gjörir opt stóra gagnsemd.

Lítils er vcrðr öfundslaus maðr.

Lítilsháttar óvinr kann [)ó sterkum að steypa.

Lítil spjöll spilla spjallaðri brúði.

Lítilsvert er að lcita og finna (fá).

Lítils vyrðast orð hins óða.

t

I



Lítil þylja lífsins not fyrir utan sælgætiS.

Lítilætið er af öllum elskaÖ (er fegrsta skart dygS-

anna).

Lítir f>ú þína ólukku, [>á gæt þinnar (ver J>ína)

lukku betr.

Litlir katlar hafa og eyru.

Litlir púkar luma á hljóðum.

Litla skeinu skyldi maðr ei forsmá.

Litlu betra er líf enn liel.

Litlu má með ljúfum skipta.

Litlu hættir nú tiL

Litlum báti er hættara á haíi enn Iieima.

Litlum fuglum lítið hreiSr lætr bezt.

Litlu neytt er fólgift fh.

Litlu verír VÖggr feginn.

Lítt bítr login sök.

Lítt er hyrgt land án herra.

Litverpr verðr margr af lítilli sdtt.

Ljúfr verðr leiðr, ef leingi sitr annars íletum á.

Ljúgðu ei, og segðu ei heldr alltjafnt saniileik.

Ljúgftu svo losni bitarnir.

Ljúgfróðr maÖr kann líka aS vera sannfróðr.

Ljúg og stel, far og fel.

LofciÖ er lifrarkaup.

Loðir við hvört ker nokkuS.

Lofaftu ekki frekt, það margir lasta.

LofaSu ekki skinnið fyrr enn skollinn cr vciddr.

Lofaðu eingan, fyrr enn lífiiS er endaft.

Lofaðu eingan leingr enn loíliga fgjörir, lasta Iiaiin

pó hóíliga.

Lofaðu cingan nema þess sís vel verSr.

Lofaðu litlu, en endtu bctr.

Lofaíu vin þinn þá reyndr cr, cn raunar ei fyrri.
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LofaSu ei 85ru enu enilt getr.

Lofa hvorki nh lasta sjálfs [nns verk.

Lofa má lítiS, ef lofs er vert.

Lófa skal á móti blíðu breiða.

Lof fræðir lundprúftan.

Lofið er svo bezt, {>a$ se forþenað.

LofiÖ þykir mörgum ljúíFcingt.

Lofligir siSir aíla heiðrs.

Loíligt er aft láta ser nægja.

Loíligt er að læra gott, [>ó líti<5 sfc.

Loiligt framferöi er lífsrcgla annars.

Lofligt og ljótt verk fær ójafnt álit.

Lofligt og skyldugt er dygðunum að hrósa.

Lofligt skal neina, meftan litir.

Loíligt skikk er landsins æra.

LoforÖ hins laussiunaða verÖr opt a$ svikum.

Lofs er vert en ekki þakkar skylduvcrkin aÖ gjöra.

Lofstýr eingiun auki f>ér metnaft.

Lofun gildir fyrir sknld.

Lofun í dag er gleymd á morgun.

Lofun kúgaða er leyft að rjúfa,

Lofun roíin gjörir vinskapinn doíinn.

Logift liefir Baldr a<5 Baidri.

Logið heíir lukkan meira.

Logu er leiða bezt.

Lostans eptirlæti lendir í sorg.

Lostinn elr óleynandi ástir.

Losti og látgæði eru fýsnarinnar förunautar.

Lostugum dansi er lett að pípa.

Lostugr hugr er optliga veikr.

Lukkan blindar opt sín börn á báðum augumr

Lukkan breytir lunderni flestra.

Lukkan eílir [>á cinörtm, styrkir [>á stcrkustu.
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Lukkan cr hverflynS hóra, (yflrgcfr cinn ogJ>ýÖist

annann).

Lukkan ferSast hciman og kemr aptr (hittir þann

hún vill).

Lukkan gjörir mann dramhsaman , cn vellystin losta-

saman.

Lukkan heíir fallvaltan fót (hænist ei aÖ þeim, sem

ángr her.

Lukkan hefir mer lógaft.

Lukkan og snarkrínglan, hvaft sástu líkara?

Lukku-krakki lipurt á.

Lukkunnar hjól stendr aldrei í stilli.

Lukkunnar og náttúrunnar gæfci eru flcstöll meÖ
einhvörjum anmarka.

Lukkunni er mein mótstöÖu aí> veita.

Lukkunni fylgir ei alltíð farsældin.

Lundin umhreytist af umgeingninni.

Lundhýr og hugdjarfr er velþokkaðr.

Lúsin kemst í feldinn, fó ei sfc hún þángað látiu.

Lýðr mun yfir lýð stíga.

Lygarans samvistir leiÖa í villu og misferli.

Lýgimannsins heiðr leingi sjaldan vaiir.

Lýgin ávaxtast par mest, sem henni er helzt trúaS.

Lýgin er átumein góðs mannorðs.

Lýgin er hiÖ Ijótasta leikspiU

Lýgin er sfcr líftjón sjálfri.

Lýginn maör rænir hvörn mann sínum hciöri.

Lýginn sagíi, lýginn já tillagði.

Lýginn sagfti J>er, {m Jjópst til að trúa.

Lýgin vakir, pá sannleikrinn sefr.

Lýgin {)enr sig út yfir landiÖ, scm skýin yfir him-

ininn.

Lygum hæfa laun iH.
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Lýgr þjófr og stelr, grefr í jörð og feh\

Lýist fiskr ef leingi er barinn.

Lyst er með vinum i lukku (velgeingni) biuL

Lyst og vilji læra svein að gilja.

Lægja skal vandræðin, en ei ætfa.

Lægri lukka er opt hollari enn sii hærri.

Læknir! bjarga sjálfum per.

Lærdómrinn er margra lífs uppheldi.

Lærdómrinn er sem silfr, ætt smárra manna, gull

göfugra, gimsteinn höfðíngja.

Lærdómrinn er undirstofn ypparligra embætta.

Lærðu fyrst sjálfr, áðr J>ii kennir öðrum.

Lærðu fyrst pögn, svo kantu tala þín gjörvöil gögn.

Lög eru bræðra sættir.

Lög eru fátækra beztu fríheit.

Lög eru landanna viðhald.

Lög eru þar fyrir lögð, að boðorð skuli ei brjóta.

Lög hefir Mörðr að mæla.

Lögur undir land, nú líðr á.

Löndin þola ei lögin án línkindar.

Lötum manni eru allir dagar jafnhelgir.

Lötum þykja ofstuttir hvíldartímar, en oflángir allir

hinir.

M.

MaSr af manni verðr að máli kuiinr.

Maðr aumki eingau þann, er ser sjáífum gjörir

Maðr er eg, en eíngiu tunna*

Maðr er einginn mæðufrí, meðan liíir á jörðu*

Maðr cr manni líkr«

*
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Ma5r cr manni refr (úlfr).

Maðr er manns gaman.

Maðr cr moldarauki (morgunhela).

Maðrinn deyr, en mannorðið ekki.

Maðrinn er skapaðr til erviðisins, fugliiin til flugsins.

Maftrinn er til mikils skaptr.

MaÖrinn kallast sá minni heimr.

MaÖrinn má hafa J>á vondn dagana meS J>eiin góðn.

Maðrinn óttast sízt þaí> Jiann skyldi helzt, [>aÖ er

samvizkan.

Maftrinn sáir, gu5 veit hvör uppsker.

Maftrinn skal safna
J>á sólin skín, en eta |)á rcgniíS

kemr.

Maftrinn trúr cr mikiiS eptirlæti.

Maðrinu verSr reynðr fyrir munn þess, sem hanri

lofar.

Maðr kemr manris í stað (kcmr og hcfnir manns).

MaíJr reynist hezt í maktinni.

Ma<5r skai ei gimsteini grýta fyrir svin.

Mafcr skal eins glaftr gefa og þyggja.

Maftr skal eptir mann lifa, og rækja sjálfan sig mest.

MaSr skal fyrri þá yandari lektíu læra.

MaSr skal heyra tvöfaldt viÖ þaft, sem hann talar.

Maör skal ser |>a5 í nálæg5 nægja láta, sem í Jjær-

læg(5 kann ei fá.

Ma5r skal si5 fylgja, ílýja land ella.

Mafe skal slá járn me5an heitt er.

Ma5r skal sólar neyta me5an skín.

M«i(5r temr villudýr, en aldrei vonda konn.

Ma5r pekkir annann af ser.

Maðr ætti atS lifa, J>artil honum J>ykir dauðinn KQnu
hetri.

Má ef nauðugr skal.
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Má fyrir rainna.

Maginn er mest verÖr.

Magran skal mar kaupa, en mækir saurgan.

Maktin geingr fyrir (skapar) rettinn.

Makt og herradæmi er eitt álitiigt ómak.

Makt vinnr (brýtr) borgir.

Mál er aft bera biskupinum skir.

Mál er komið aS sjá að ser.

Mál er sem fyrst úr roti a$ rakui.

Málgefnum manni þarf ei að toga túngu úr höffti.

Mál hvört skal fyrst fyrir ómálgum uppbera.

Málskap mikiö er mörgum gefið, fár er að hyggju

horskr.

Mál skýtr (víkr) máli fram.

Málugum er mein a8 þegja.

Málugr munnr mun aldrei gæfu stýra á jörðunni.

Manndómr lians er aft meiri.

ManndygÖin er mannsins dýrasti ríkdómr.

Manndygðin gjörir li'fs skeiðið yudælt.

Manneskjan er það stærsta furðuverk í heiminum.

Manneskjunnar vilji er hennar himnaríki, en verSr

opt helmar helvíti.

Mann íinnr dygð, þar fyrir er.

Manninn skal elska, verkið skal hata.

Maunkostr er motlæti a$ lí$a (bera).

Mannligu hjarta er margt möguligt.

Mannljúfr sert í meðalhófi.

Mannprýðin er sjálfrar sinnar verSkaup.

Mann reynir rettan vin í raun.

Mannsins hugr er fíjófari enn nokkur hlutr.

Mannsins sinni er ókyrrum sjó samlíkt*

Manntjónið er sá mcsti skaÖi.

(14*)

v
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MannvitiS er mikilsvert (mikiS, er vina óvaltast).

Mannvits-vant er þeim, sem margt hjalar.

Mann þeinkir, guS skeinkir.

Marga dygS þarf dánukvinna aS hafa.

Margan á guS góSan.

Margan ber aS sama brunni.

Margan blckkir báran.

Margan gjörir lnkkan óþekkjanligan.

Margan hata menn, sem guS elskar.

Margan heíir auSr apaS.
(

Margan heíir dygSin úr dupti hafíS.

Margan heíir hans lystíng leidt í snöru.

Margan hefir lukkan blindaS, sem ólukkan hefir

aptr sjáanSi gjört.

Margan hefir typtanin fært í tignarligt sæti.

Margan hefir veröldin villt.

Margan hendir |>aS, hann hugsar ekki (sækir þaS,

hann sípt varir).

Margan hindrar hans armóSr íllt aS gjöra.

Margan leiSir munnrinn til ólukku.

Margan lystir þaS, hann lýtir annann fyrir.

Margan nafna á hann Gestr.

Margan vantar ekkert aS halda lukkunni, nema hófiS.

Margan vantar meir vilja ennkraptaaSæfa dygSirjiar.

Margan villir ofmikiS dálæti.

Margar eru götur til guSs.

Margar eru mannvelar.

Margar eru óhagligar unnustur.

Margar eru þrautir þúngar.

Margar fara fyrst aS braggast, fegar þær hafa feing-

iS manuinn.

Margar hefir kapítuli klausur.

Marsar hendr vinna lett verk.
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Margar láta stúlkur sig á gullinu ginna.

Margar pílagrírasgaungur gjöra eingan heilagan.

Margar ráðskonur (raatseljur) eru sjaldan mat-

(bú-) drjúgar.

Margar verða fórnir til raanna.

Margar verða manns æfirnar.

Margbreyttar leiðir liggja úr heiminura.

Margfaldt er mein að heiraskunni.

Margfaldt strafF hlýðir hvörri einni synd.

Margtold er sitjandi sæla.

Márgháttuð krydd er manninum skafcíig.

Marghæfr er nientaðr vel.

Margir afsaka sig, en ásaka a$ra.

Margir dæma meir eptir heyrn enn sjón.

Margir eiga skot í reiftinni (hvalnum)

Margir eiga um sárt aÖ binda.

Margir elta björninn, en ei stínga hann.

Margir eru ánægöir með að sigra, en hafa þó ei gagn

af sigrinura.

Margir eru góÖir tilaSbyrja, enekkitil ai5 fullenda.

Margir eru jafngóðir, en ekki jafngöfugir.

Margir eru illa til friðs, ef aSrir fá raeira.

Margir eru líkir, en ólík'ir að háttum.

Margir eru móÖurmakar.

Margir eru sáttir, meSan samandrekka.

Margir eru vegir til dauSans, einn til lífsins.

Margir eru viuir, meSan þeir hafa pess not.

Margir eru vísdóms vegir.

Margir eru volaÖir, en Jjeir eru ekki allir sælir í

sínu volæði.

Margir eru þreyttir fyrri enn ferÖin er hálfnuS.

Margir eru æskunnar eptirlætis-börn , og verSa fví

ellinnar olbogabörn*
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Margir fæSa heldr mýs enn fátæka.

Margir gylla [)ó grátt se undir.

Margir hafa fallið íyrir sverÖi, eu fleiri fyrir vondri

túngu.

Margir hafa ofmikiS, en fáir þykjast hafa nóg.

Margir hata, en vita ei hvörn efca hvarfyrir.

Margir herrar stjórna heldr illa.

Margir lilutir ifast (efast), áftrenn satt kennist.

Margir kjósa ei orð á sig.

Margir kunna airðveldligar aí5 hjálpa einum , enn

einn mörgura.

Margir lestir lofta vift hann Mammon.
Margir lofa þolinmæðina, en fáir vilja með mótlæti

læra hana.

Margir mundu illa lifa, ef ekkert straíf væri a$ óttast.

Margir munu eptirtaka, ef þessum Jíðst.

Margir njóta meir annara, enn sjálfs síns.

Margir óska þess og fá JaS, sem þeim væri hetra

aldrei feingið.

Margir reisa svo, aÖ Jeir hera úr hýtum tóman sjóð.

Margir sem skarta, kunna ekki að skikka ser þarinni.

Margir sjá hvaftþú sýnist vera, en færstir hvafc þú ert.

Margir vinir eru fáir fulltrúa.

MargorSr hlýtr margt aÖ vita, eSa margt afc ljúga.

Margr á hágan dag en blídt kvöld.

Margr á hlídt afc fá, en hágt afc rcyna.

Margr á fyrir grátt að gjalda.

Margr ágirnist meir enn þarf.

Margr á horn í annars síSu, tig þyrnir í annars fætí.

Margr á hlut i grautargjörÖ.

Margr á jörft í anuars fari.

Margr akar sökinni, sera seglum eptir veðri.

Margr aktar meir lærdóm enn ríkdóm.

/
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Margr á margt og misjafut aö reyna.

Margr ann meir auÖi enn guÖi.

Margr á sín leingi aÖ bi'Öa.

Margr á viÖ bágan kost aÖ búa.

Margr á viÖ raun aÖ rjá.

Margr á um sárt aÖ binda.

Margr ber lukkuna í glassjóÖi.

Margr l)er leingi bága lukku.

Margr beygir bakiÖ, en ber þó lítiö Iieím.

Margr blandar Iiegóma viÖ alhuga.

Margr blygÖast sem brúÖr.

Murgr borgar skuld mcÖ skuld.

Margr brúkar herramanns klæÖi, sem ekki hefr eins

þcnara formegan.

Margr brýtr nauÖugr odd af oílæli sínu.

Margr brýtr vönd yíir eigin liönd (JiúÖ) (á cigiÖ bak).

Margr býör kossinn meÖ munninum, sem heíir svcrö-

iö undir kápuuni.

Margr býr ser lats manns byröi.

Margr dansar meir eptir annara pípu enu sjálfs síns.

Margr dansar nauÖugr (drekkr nauÖugr skerf sinn).

Margr dári dyriist frammí fáriö.

Margr dregr skýlu yfir skömm sína.

Margr drepr J»á minni lystíng, en elr aÖra stærri.

Margr drukknar uærri landi.

Margr dygöum prýddr verÖr J*ó ekki nafnfrægr.

Margr eggjar annann, sem skelfr af IiræÖsIu sjálfr.

Margr eignast aÖkvæÖa-titil , sem ci kannmeÖ lieiöri

aÖ bera Iiann.

Margr elskar gáfuna meir enn gjafarann.

Margr elr drainb silfc á aunara sveita (eld sinu á

annarra viÖi).
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Margr er ár úngr, en eingill gamall (í æsku líkr Ijóni,

en lamb í elli.

Margr er arnir sá aurum ræSr (fátækr midt í sínum

ríkdómi.

Margr er augnaskálkrinn.

Margr er betri utanhúss enn innan, (enn liann er

ætlaSr).

Margr er biSill undir blökkum stakki.

Margr er blíSr í orSi, en býr þó önnur raun undir.

Margr er borinn á böls deigi.

Margr er dapr eptir dansleik (daufr eptir daudt slekti).

Margr er dulinn aS ser.

Margr er eingill í orSi, en djöfull í verki.

Margr er einskis raetinn, sem þó er virSíngar verSr.

Margr er fagr utan, en flár innan.

Margr er gikkr, J>ó hann se gamall.

Margr er meS góSum góSr, meS Iiinum hitt.

Blargr er guSs vittr, þá alit leikr í lyndi.

Margr er herra í æsku, en þræll í elli,

Margr er hygginn, þó herfiligr sé.

Margr er knár, þó hann se smár.

Margr er kránkr, og fer vel meS augu sfn.

Margr er lángt leiddr, (sem þó lifnar viS).

Margr er leingi aS klifrast uppá hæð sinnar lukku.

Margr er lúSr hvellr í lastorSura.

Margr er linr, þó hann se lángr.

Margr er málvinr, fáir fulltrúir ( matborSsvinr

)

(munnvinr).

Margr er matseljubitinn (sleikjan).

Margr er meingetinn, þó menn ei afviti (rneingotinn

af manna sonuni).

Margr er mikill í orSi, minni á borSi.

Margr er mjúkmáll i eyrun.
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Margr er nauSugr aS námi.

Margr er nýtr með naumum vexti.

Margr er ólíkr sínum, þó skyldr sfc.

Margr er óþakklátr viS hifc umliöna.

Margr er peníngnum lýdskyídi'.

Margr er kviks-vofcinn (smjörs-vofcinn).

Margr er ríkari enn hann þykist.

Margr er röskligr og ragr.

Margr er röskr, meðan reynir ei á.

Margr er sá boftinn, sem ekki er svarinn.

Margr er sá hvatr, er hjör nb reiðir annars brjósti.

Margr er smalakrókrinn.

Margr er snauðari aÖ blessan enn bústofni, (gæzku

enn vizku, mannorði enn metorSum
,

virftíngu

enn völdum, vizku enn vænleik, æru enu aufci).

Margr er stór, áÖr mál hreiiist.

Margr er trauÖr til trygÖa.

Margr er tregr til aö trúa, nema Iiann taki á og sjái.

Margr er verri, enn hann vera þykist.

Margr er viÖsjálsgriprinn.

Margr er vinr, þá (nieÖan) vel geingr.

Margr er vondr, af þvf hann er voldugr.

Margr er þá minstr, er hann á aÖ vera mestr.

Margr er J>ar aö oröi, sem hann er ei á boröi.

Margr er Jrótkr um annars mein.

Margr er því ókendr, aÖ hann hefir eingan óvin átt.

Margr er æruverÖr haldinn, sem þaÖ er ekki.

Margr er ör á annarra, en óþokki á sjálfs síns.

Margr eyÖir meir á einum deigi, enn hann kann aö

afla heilt ár.

Margr eykr dyrfsku viÖ sína fávizku.

Margr fegrar sína synd meÖ annara eptirdæmum.

Margr fellir tár fyrir falivölt gæöi.
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Margr fellr fyrir (á) sjálfs síns (eigin) bragði.

Margr fer einmana, sá við skylda skilr.

Margr fer me<5 boga, sem ei kann upp að toga.

Margr flasar fús til síns skaða.

Margr fordæmir, af því hann þekkir ekki.

Margr forgrípr sig á fornri venju.

Margr fyrirgefr, þó falli ei úr huga (gefr kvilt, en

gleymir þó aldrei).

Margr fær fyrir sæJgætið vanheilan líkhama, og

særða samvizku.

Margr fær lof fyrir lítið, og last fyrir ekkert (ekki

par).

Margr fær raeinslis fyrir ofmikla ofdrykkju.

Margr fær mikinn frama fyrir meinliga vogun.

Margr fær sjálfr þann mínkunarblett, sem hann vill

hafa á annann sett.

Margr gáir pess sízt, er gleymast ætti sízt.

Margr gefr orð fyrir peirínga.

Margr gefr óverðugum, en lætr hinn verðuga [mrfnast.

Margr gefr sín fríheit fyrir meðtekna gáfu.

Margr gefr sínu holdi heimuglig fríheit.

Margr gefr, svo hann glúpnar eptir.

Margr gefr það meira við því minna (gull við eyri).

Margr gefr þar vanþökk, sem hannætti að gefa þökk.

Margr geingst fyrir góðum orðura.

Margr geingr duldr hins sanna.

Margr geingr úr Jítilii lukku í aðra stærri.

Margr geldr góðviJjans (heimsku sinnar, kemst í

hættu fyrir heimsku sína).

Margr geldr ómakJigr (óverðugr).

Margr geldr sparsemi sinnar.

Margr géstr gjörir sig aÖ greifa.

Margr girnist bctra, ]>á hann gott heGr.
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Margr gimist kjöt, J)á hann lieflr feingiS brauÖ.

Margr girnist mettast af margra Iduta sjón.

Margr girnist spegilinn , að sjá sína anðlits fegurS,

en ei sín andlits lýti.

Margr girnist þa$ liann glæpist á.

Margr girnist J>aö, sem honum gagnar aldrei.

Margr gjörir lánga reisu, og hefir lítinn ábata.

Margr gjörir mislita sökina.

Margr gjörir rángt fyrir ríkdórasins skuld.

Margr gjörir ser dællt vi$ hann loðinn o: sauSinn.

Margr gjörir sína brúSi aS hóru meS hjónabandsins

undandrætti.

Margr gjörir stórglæpi úr lítilli ávirSíngu.

Margr gjörir vel, og hefir fátt um.

Margr gjörir verr enn liann veit.

Margr gjörir (mælir) þaÖ stuttá stund, sem Iiann

ySrast eptir leingi.

Margr gjörir (reynist) J>aS öSrum, sem haná ætlar

hann. '

Margr glatast fyrir sitt eigiS gáleysi.

Margr gleymir gjafaranum, þá gáfan er feingin.

Margr gleymir þakklætinu, nær þegiS er.

Margr granni gefr eldibrand fyrir elsku.

Blargr gyllir þaS, sem ei er gullsins vert.

Margr hefir auS (brauS), en ekki mikla farsæld.

Margr hefir búiS heimskari í Flóa.

Margr hefir dáiS á styttri tíma.

Margr hefir djúpa und, £ó dult fari.

Margr hefir drepiS dáS sína meS nízkunnf.

Margr hefir ekki mikinn auS, en mikla farsæld.

Margr hefir feingiS knesig fyrir henni Venus.

Margr hefir feingiS þrá af lítillrar stundar fýsn.

Margr heíir glis sitt fyrir gildru annarra.
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Margr hefir hlotið happ, en ekki IialdiÖ [m'.

Margr lieíir krækt sig á kveuna elsku.

Margr liefir leingi verið, en ei lifað.

Margr hefir lotið Sathan fyrir niinna, enn heila

heirainn.

Margr hefir Iukkuna fyrir sinn fulltrúa.

Margr hefir meiri næg<5 gulls enn góftra siSa,

Margr hefir meiri trú í munni enn hjarta.

Margr hefir nafn, en litla rentu.

Margr hefir opnaÖ sárið, sem aldrei hefir getað grædt

það síÖan.

Margr heíir orðið frægrog feitraf annara fordjörfun.

Margr hefir penínginn keypt fyrir velferð sálarinnar.

Margr hefir sigrast á vellystíngum , sera var ósigr-

andi af ovinum.

Margr hefir sinn munað fyrir sinn guÖ.

Margr hefir sæt orS í munni, en svik í hjarta.

Margr hefir tvennt í takinu.

Margr hefir tvær túngur í einu höfði.

Margr hefir tvö þorin.

Margr hefir verið yfirstiginn af því minna, sem hef-

ir yfirstígið það meira.

Margr hefir ætla<5 ser ofhátt, og falliS [m' ofdjúpt.

Margr hikar, þó hann s& ei hræddr.

Margr hleypr lángt fyrir lítinn áviniu'ng.

Margr lilýtr öskapa arfinn.

Margr hlær, ]>á hann ætti ab gráta.

Margr hopar ser til vansa.

Margr horfir áfram, en hngsar tilbaka.

Margr hreppir hrygS fyrir dygS (trygS).

Margr hrósar sverði , en ekki sigri.

Margr hundr brýtr hús, íllt þeim sem innitekst.

Margr hyggr auð í annars garöi (kofum).
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Margr hylr úlfinn uudir sauSargærunni.

Margr kann a$ keyra.

Margr kaupir ser lof meS miklura greiSa.

Margr krækir Iiraustliga.

Margr kyssir á J)á höndina, sem hann vildi afværi.

Margr láir sín dærai.

Margr lastar |>aS hann lystir til.

Margr launar illa lífgjöfina eSa engu.

Margr leitar aS [>ví hann vill ei finna.

Margr leitar lángt yfir skamt.

Margr leyfir ser opnar dyr inn aS gánga.

Margr lifnar úr litlum vonum.

Margr lofar því í sinni neyS, sem hann endir ei fyrir

sinn deyS.

Margr lækr smár gjörir stórar ár.

Margr læzt tolla í tízkunni.

Margr móti mer, guS gleymir ei mer.

Margr mundi (mætti) trúa, ef lýginn stæSi hjá.

Margr nefnist auSugr (óveröugr), en einginn þykist.

Margr ofrar mækir ser til óhapps.

Margr rasar fyrir ráS fram.

Margr rekr odd í óheimillt gat.

Margr reiSist sá viS sannleikann, er Jó læzt sann-

leikann elska.

Margr ristir breiSan þveing af annars skinni (djúp

skæSi, stóra skó, af annars leingju).

Margr sá, sem hefir lítinn líkama, hefir stórt hjarta.

Margr sá, sem pyggr gáfur, tapar frelsinu.

Margr sefr af ser mikla lukku (ólukku).

Margr segir þá horga skal, þaS var ofdýrt.

Margr segist mikiS skuli drekka, en lítiS verSr af.

Margr seilist lángt (um hurS) til lokunnar.

Margr sclr sál fyrir auS (víst fyrir óvíst).
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Margr sem svallar í dag, má syclta á morgun, og

kannskfe leingr.

Margr sem saekir stærri hluti, missir parfyrir Já
minni.

Margr sfcr saur á annars nefi, en ekki sjálfs sins,

(tösku á annars baki, en ekki s/nu),

Margr shr s/na fordjörfun, en forSast hana ekki.

Margr 6fcr það síðar, sem hann sá ekki fyrr.

Margr setr dygðanna nafn uppá skammirnar.

Margr setr sína penínga / æíinligt fángelsi.

Margr setr vaxnasir á rettinn.

Margr s/ar mýfluguna, en svelgir úlfalðann.

Margr skerftir virðíngu s/na meÖ sinni raæJgi.

Margr skilr eptir mynnið / vinkonunni (ílöskunni).

Margr skiptir auÖi, fyrrenn arfr fellr.

Margr slítr út heilsu sinni fyrir eins fíngurs skart.

Margr sparar sitt ser sjálfum til skaða.

Margr sparar skildínginn, en söar dalnum.

Margr spyr aS fv/, sem lionum er betra aldrei a5

vita.

Margr stendr upp á þíngi og talar ser til ógagns.

Margr st/gr á J>að trfc, sem hann fær ei uppreist.

Margr sýngr v/suna eptir annara nótum.

Margr sýnist aS vera mikill, þartil hann er reyndr.

Margr sýnist v/sari enn hann reynist.

Margr sækist meir eptir metorSum enn ærligheitum.

Margr talar sem ærligr maðr, en gjörir sem skelmir.

Margr tapar virSíngu sinni með a$ niÖra öðrum.

Margr tekr dyrfÖ tU að biöja af annars blíðu.

Margr tekr ser stein um megn og örímgan ás um öxl.

Margr tekr leigu á lýgi sína.

Margr tekr skaöa fyrir heiragjald.
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Margr telr brauð í Jenarans munn> en verkin úr

lians liönduni.

Margr telr ser til ágætis, þaS einskis er vert.

Margr temr náttúruna fyrir nauSúngina.

Margr teygir auuaiin á tíkar roSinu.i

Margr tildrar ser uppá þá tröppu, sem hann er ekki

vaxinn til aS stíga uppá.

Margr trúir og verSr þarfyrir tældr.

Margr veit hvaS hann er, en ekki hvaS hann verSr,

Margr veit hvaS vill, en ekki hvaS vcrSa kann.

Margr veit og varast ekki.

Margr velgjörningr skrifast í gleymskunnar bók.

Margr verSr aS líSa íllt til aS öSlast lnkkuna.

Margr verSr aS lúta lágt, \ió lángr se.

Margr verSr af góSum þcnara vonSr licrra (af oSr-

um api).

Margr verSr á gullinu (mjöSnum) ginntr.

Margr verSr auSugr af annars skaða.

Margr verSr einuirl deigi ofscinn.

Margr verSr óskapa aríinn. , ,

Margr verSr sjálfum ser aS undrum.

Margr verSr sinn siíra sveita öSrum aS ætla.

Margr verSr undir göSu skini á tálar dreginn.

Margr verSr öSrum vallt vitni.

Margr vill fljúga, sem náttúran hefir ekki vængi geíiS.

Margr vill fordæma aSra, en þekkir ekki sjálfan sig.

Margr vill gjöra sig gyldan, en getr þaS ckki.

Margr vill hafa rett innmælt, sem rángt mælir út.

Margr villist, þo vís þykist.

Margr viil kyssa þína hönS til aS tæma pinn púng.

Margr vill lofast liSinn, sem aldrci lifSi loíliga.

Margr vill sá gæSin hafa, sem ekki vill góSr vera.

Margr vill vera vonhiSill lukkunnar.

i
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Margr vinnr meir af lagi enn afli (mikið til vináttu

annars).

Margr vitr vægir fyrir vondum, og Iicfir gott að

lokum.

Margr um hug s&r mæla kann.

Margr unir betr við sinn skaða, ef öírum vill sama til.

Margr vogar mikifc fyrir ábatann.

Margr virðir annann Jm' minna, sem hann Jjónar

honum leingr.

Margr væri vísari, ef hann pæktist ekki vera það.

Margr yfirvinnr lönð og lýði, en ekki sjálfan sig.

Margr þyggr heiðr til láns af embættis tigninrit.

Margr J>j6fr straífar óforsómaft annara þjófnað.

Margr þjónar öðrum í ránglætinu, og verðr svo hans

óvin aö lokum.

Margr þvíngar sinn hug, svo hann þeni öftrum.

Margr þykist merkari enn hann er.

Margr æfir svikin, sem hatar svikarann.

Margr œrist og spríngr ekki.

Margr ætlar mig sig, og mátuliga dyggan.

Margr ætlr s&r sín ælilok til yörunar.

Margs hafa dæmin geíizt (mörg hafa dæmin or&S i

fyrndinni.

Margslúngin orð eru mófcir svika..

Margs verða hjónin vís, Já hjúin deiia (hjúin vís, þá

hjónin deila).

Margs verðr maðr vís um marga daga.

Margs verÖr vís sá árla rís.

Margs þarf búið (búanði ma&rinn) me$.

Margt að heyra eykr órósemi.

Margt að vita eykr forvitni margt a£ reyna.

Margt að þyggja kostar mikla þenustu.

Margt á guð ógcfiö.
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MargtalaS er minnisstædt*

Margt ár margt fár.

Margt á viS mörgu, fátt viS eingu.

Margt ber (fellr) milli munns og sopa,

Margt ber smátt við á kvöldin.

Margt blídt stíngr eitt strídt.

Margt dvínar þegar duga skal.

Margt er ábatanum til aptrlialds.

Margt er haðstofu (sjómanna, selkvenna) hjaliS.

Margt er betra til eyðslu enn eignar.

Margt er dæmi á manni livörjum.

Margt er fagurt í kaupmannsbúíinni.

Margt er fríðara enn fk.

Margt er gjört fyrir gó$ orí>.

Margt er gott í gömlu nautinu (í lömbunum, fegar

|>au koma af fjöllunum).

Margt er grátt i graut etið.

Margt er hjóna hjalið.

Margt er klæðið gott, eitt er silkið her,

Margt er kóngs eyrað.

Margt er líkt meS skyldum (með óráÖvöndum, |>eim

sem góðir þykjast).

Margt er nianna bölið, misjafnt drukkiÖ (bruggaS) ölið.

Margt er marga tíÖ vel möguligt.

Margt er mót á manni glöggum.

Margt er munaSi til lýta lagt.

Margt er ónumið æskumanni (úngum ónumiÖ).

Margt er ordt, sem ekki er gjört.

Margt er orðum aukið.

Margt cr par skapaðra skepna (kvikra kiuda kyn)*

Margt er sfcr tii gainans gjört.

Margt er sætt í dog, sem súrt er (finnst) á morgun.

(15)
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Margt cr sætt þá samankemr, en súrnar viS samveru.

Margt er talaS, og misjafnt satt.

Margt er f>aS hugnaSr, 'sem ei er dugnaSr.

Margt er þaS í búri etanSi, sem ekki er á borS

bcranSi.

Margt er þaS í koti kalls, sem kóngs er ekki í ranni.

Margt er |>aS sem faranda fylgir.

Margt er paS JvcgiS, aS þaS er ei allt Iireint gjört.

Margt er þörfinni þakknærat.

Margt fer vel, ,en fátt ofvel.

Margt (opt) fer öSruvísi (verSr miSr) enn ætlaS cr,

(fer verr enn varir).

Margt finna hundar í haugujn.

Margt fær aS sjá, en þó fieira aS heyra.

Margt færa skáldin í ýkjur (margt er skjal (skrök)

í skáldmælum).

Margt gagn er aS metunum.

Margt gáleysi (glens) gjörir mikinn skaSa.

Margt háir auSugs ie.

Margt heíi eg heyrt, f>ó fátt hafi mcr skilizt.

Margt heíir drifiS dagana á.

Margt hefir minna sá á morgni sefr.

BJargt hugsar maSrinn (margt býr í hug) þólt hann

Þegi.

Margtídt er þaS J>ó nienn deyi.

Margt kann heilan aS hinclra.

Margt kann í mörgu aS verSa.

Margt kanu óráSþæginn af ser aS brjóta.

Margt kann skipast á manns æíinni (dríi'a á æii mannfl

.tii enSa.

Margt kann öSru líkt aS vera.

Margt kemr til máiugs manns og kjöptugrar konu.

Margt kemr uppá á lángri reisu (leiS).
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Margt leynir kostum, sem hefir Ijótan lit.

Margt (margr) leynist leingi.

Margt mega þeir muna, sem gamlir eru.

Margt mæfcir kotkarl.

Margt mæðustaupið mega menn drekka í brúðkaupi

þolinmæðinnar.

Margt nýtir þörfin J>aS, sem nægtin forsmáir.

Margt óttast hinn seki og samvizku-illi.

Margt reynist öSruvísi enn sýnist, (sýnist öðruvísi

enn er).

Margt sáðkorn fellr í jörSina forgefins.

Margt skeSr með laungum tímarium.

Margt smátt gjörir eitt stórt.

Margt tekst |>að í öSru sinni, scm ekki tekst í fyrsta

sinni.

Margt verSr lofaS, sem liftiÖ er, en ekki mefcan J>aS

varir. - ín'jol

Margt verSr talaS, meSan ei er freSin túngan Q)á

mál hreiíist.

Margt verör verr enn varir.

Margt vill dofinn deyfa.

Margt umdvelr |>ann á morgna sefr. .

Margt Jjó lesir, mátt ei öllu trúa.

Margt
J>
ó þer leyfist, þig lysti J>ess færra.

Margt æfikvöld kemr um hádegi.

Margtöluftum er minnisvandt.

Margvísliga getr (marglátt er) mýií látið, J>á
[>aí$

geispar.

Margvísligr er missir fjár.

Margvitrir mæla fátt.

Mas er mikiS að láta^

Matarást hefi eg mcst á f)cr.
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Matar er f>eim J>örf um fjöll fariS hefir.

Matar-mildan mann lofar alþýðan.

Matar og voða er manni ]>örf.

Mathákr er hvörgi spar, hendti f>a5 sem feitast var.

Matliáknum (matfrekum) nægir aldrei nóg.

Mátinn (meðalhófrð) er marghæfastr, (er Iiættu frí).

Mat og föt að hafa nægist vel.

Mátuligt sælgæti er manni hollast (meSal-lukka) (me$-

; al-stand).

Matr er mannsins megin, þó margr se þarfyrir

hleginn.

Matrinn er fyrir öllu (heldr saman sál og líkama),

Má þaö yíir margan geingr.

Með ábata skal okurs krefja.

Meft afgift skal lán ljúkast.

MeSal góðra manna er gott a$ búa.

Meðal margra illra má einn góðr tapast.

Mefcalsnotr skyldi manna hvör.
i

Mefcan hikarinn er fullr, er málvinrinn hollr.

Mefcan lukkan vill vel, unir vinrinn í húsinu.

Mefcan maftr inndregr anftann, má hann vona.

MeÖ biftlund skal býta andsvari.

Með hiljura gengr hatnandi veSr.

Me$ bössum (böglun) vcrða börnin.

Me$ einsamla þökk vilja menn naumliga nægjast.

Meft einu kryddi allar sóttir græðast (o: dautjanuni).

Me8 fegjöfum og fagrmælura skal fljóða ást veiða.

Með flótta fær einginn sigr.

;MeÖ góftum ertu góðr.

MeS gráti fæðist mann, me$ gráti deyr hann.

Mefc hálfu brauÖi og höllu keri fær ma<5r opt felaga.

MeS herrum er ei gott einn rett aÖ eta.

Meö huganum skal kroppinn styrkja.
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MeS hvössum Jámuin hluta bræSr riki.

MeS iempni skal lönd (luud) viima.

Me8 litlu skal li'tiS drýgja,

MeS lúa skal lífiS fæSa.

MeS lögum skal lanS byggja, eii ólögum eySa.

MeS nauSúnginni fæst margt, sem ei fæst mcÖ blíS-

yrSum.
j

MeS ný slátr er her aS Iiöndla.

MeS rökum og hógværS skal svara til hvörrar spurn-

íugar.

MeS samlyndi ávaxtast lítil auSæfí, eu eySast me5
ósamþykki.

MeS sjálfum ser verSr hvör leingst aS fara.

MeS sínum eyrum skyldi livör annann, heyra.

Me8 skyldum er aS skipta.

Me8 stjúpmóSur fá menn og stjúpföSur.

MeS svoddan móti safnast auSr, a8 seggir skamtit

úr liuefa.

MeS tómum Iiöndum tekr eingiim fálka.

MeS von og viSleitni vinnr maSr marga hluti.

MeS þögn má þögn «vara.

MeS {)ögn svarar (samþykkist) vís maSr mörgu.

MeS ærligheitum skal ser afla vina.

Megn er vondra manna hugr.

Mein er þeim í myrkr ratar.

Meinlaus þykir mer matrinn, sagSi konan.

Mein er aS magnleysinu (mannskaparleysinu).

Mciníng gjörir mikiS úr mörgum hlutum.

Meira er aS dázt aS dygS eun auS (sannlcikanuin

enn mælskunni.

Meira er aS kaupa enn krofiS eitt.

Meira cr aS rába gátuna enn a8 gjöra hana.

Meira cr hvörttveggja, cnn annaÖ eitt.
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Meira er verdt hvörs maSr nýtr, en IivaíS lianii hlýtr.

Meira er verdt um lifnað, enn lukku manna (raun

enn rykti).

Meira er verðr maðrinn, enn allt IivaS liann á.

Meira kennir náttúran enn næmiS.

Meira má guðs kraptr, enn kvikinða kjaptr.

Meira má hagkeypi, enn harðkeypi.

Meira nýtr hann lukku enn laga.

Meira varðar um gamvizkuna enn mannorSiS.

Meira vinnst meS viti, enn sterkura arm.

Meir hoppar krummi enn hleypr, (stígr krummi eim

hann kve&r.)

Menn erviða, en gu$ blessar.

Menn eru menn, og mannligum kjörum undirorpnir.

Menn fá að kaupa nærínguna eptir því sem áriö er

gott til.

Menn kunna að syndga mei> ótíma örlæti.

Menn njóta cSjafnt auranna.

Menn reita saufcinit sakir ullar.

Menn skulu vanda sitt tal, sem sitt testament.

Menn verða að læra með skömm og skafta.

Menn vería a$ umbera, þó ei skíni sólin.

Menn vilja leingi lifa, en [>ó ei eldast.

Menn uppbyrja margt, en endalyktin stendr ei í

þeirra valdi.

Menn útretta ekkért raeS grátnum, nema vanheilsuna.

Menn þrír og kvinna ein, hundar tveir um eitt bein,

JjaÖ er sjaldan samþykkt í þeirri grein.

Mentalaust líf er líkneski dauðans.

Ment er hyggnum hent (fræðir minnugan).

Mentin útheimtir ySkun , ef ei skal tapast.

Mentiu munns og hanSa er mundi betri.

Mcntirnar eru nytsamar, sem tii dygöanna hneigjast.
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Mér bezt og míuum.

Mér er annaS tíSara, enn um tabl a8 ræSa.

Mér er bæSi sárt og klæar.

Mer er ei svo tídt um tóíiS, eg tæti á næturnar.

Mér er sama hvör kýrin fcnér mjólkar.

Mér ertu kær, sem fyrsti dagr i föstu.

Mér er vandt aS vita.

Mér fer sem færstum.

Mér fer J>aS ekki úr fötum.

Mér lízt galinn múkrinn, kvaS púkinn.

Mér og mínum úngum, segir krummi. 1

MetnaS dárans magnar fé^ en mannvit aldrei.

MetorSagjarn keppist allti'5 uppeptir.

MetorSin hafa margan blindaS.

MetorSin og eptirlætiS kaupast opt meS áleigu og

öllum atburSum. !

Mey er vandt atS vita. '

Mey fer í raóSur sekk (serk).
j

Mey setti hönd undir kinn, og grét yflr sín grá skinn.

Mig gyldir einu hvörja götuna eg geing til himins.

Mig<gyldir einu í hvörri Keílavíkiuni eg ræ.

Mig heudti |>aS eg hugsaSi ekki.

Mig hrollir viS, sagSi llippill. 1

MikiS er betra vísliga aS gjöra, en vísliga aS hugsa.

MikiS hrauS verSr opt syndsamliga brúkaS.

MikiS dálæti dofnar opt íljótliga.

MikiS er aS missa þann, sem mest er aS gleSi og

yndi.

MikiS er böl aS bua viS leiSaim.

MikiS er gagn aS góSum þjón.

MikiS er kóngsríki.

MikiS er maSr maimi skyldugr, meira guSL

MikiS er nú um dýrSir, kvaS Dalskéggr.
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MikiS er kveSiS aS Kjartani og kyni hans.

MikiS er um í feykirnum.

MikiS fær sá sera mer veltir, stóS á steininum; ó-

makiS og ekki annaS: þá um var velt.

MikiS getr sá vel vill (mikiS má ef íllt vill),

MikiS góz fær margan vin.

MikiS (ílestallt) hefir fyrst veriS lítiS.

MikiS kerast sá kappgjarn er.

MikiS lof er opt viS of.

MikiS má umgjöra.

MikiS mega margra manna bænlr.

MikiS mótlæti er í mörgum húsura.

MikiS óþakklæti aptrlykr margra gjafmildra hönd.

MikiS pund krefr mikils ábata.

MikiS raup fær spott í kaup.

MikiS skal til almælis (ámælis) hafa.

MikiS skal til mikils vinna.

MikiS skilr blidt og stridt(gott ogíllt, kóng og fræl).

MikiS tækifæri gefr mikiS tiiefni.

MikiS vill meira.

MikiS vorkunlæti aptrar opt góSum framförum.

MikiS yfirlæti teiknar opt lítiS ágæti.

MikiS £arf megn til raótlætiS aS bera.

MikiS þpHr sá sera margt reynir.

MikiS þykist |>ú scgja.

MikiS ætlar sér sá makt og Iukkau stySr.

Mikil er alvalds raun.

Mikil er kóngs gipta.

Mikil er mæSa manni sköpuS ({jörf hins örbyrga).

Mikil lukka þarf mikla áhyggju.

Mikill er bóndans rettr.

Mikill eu kraptr mannligrar elsku.

MikiII er munr mannanna.
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MikiH fátækdómr eyfcir mikilli hugprýSi.

Mikill skyldi raargra manna raatr og misjafnt sætr.

MikiH viÖr filökkr opt raikiim eld.

Mikill vill mikið.

Mikils til ofsnemma kom eg í marga stafti, en ofseint

í suma.

Mikinn heiðr fá af sínum mannkostum, skal sín eng-

inn skamast,

Miklir erum við Hrólfr.

Miklu kann heimskan að spilla.

Miklum sóma liæfa miklir hlutir.

Miklu munar hve dæmi eptir dauftanA liggja.

Miklu varSar livörs aö minnast er.

Miklu veldr hvatamaðrinn.

Miklu veldr sá upphaíiuu (upptökunum) veldr*

Miklu vesælli er sá sem gjörir íllt enn Ií$i\

Mildt er móÖur hjarta.

Mildr af annars aufci, er ei þarfyrir lofandi.

Mildr er matar hrákinn.

Mildr (raikill) í orSum, magr í útlátunu

Milli dags og nætr gefst rúm reiði*

Milli gufchræddra plantast elskan bezt*

Mínar eru sagnir þúngar sera blý.

Minna er verdt aS fá enn forvara*

Minna skaðar umhugsuÖ ólukka*

Minn hestr gjörir stuttar dagleiöir*

MinniÖ er geynislu hyrzla vitsmunanna.

Minni og mannvit nem J)ú á marga vegu.

MinnisstæÖ eru margtöluö orS.

Minnst á gröf {rína midt í gleÖi.

Minnst skaöa liundar sem hærst geya*

Mjór er mikils vísir*

Mjótt er mundángs hófiS.
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Mjótt er i5J>okkamim milli augnanna*

Mjó (fraung) verÖr mörgum lukku-Ieiðin.

Misblíð er höfðíngja hylli.

Misblíðum augum lítr lukkan til mannanna*

Misbrúkunin gjörir opt pá beztu hluti skaðliga.

Misdeil er opt meS ínönnuni góðuuu

Misfullir þrífast bezt*

Misheitr er blæu briminin

Misholl er mönnum lukkain

Misjafnar eru manns (mönnum) æfírnar.

Misjafnir cru manua dómar (blinds manns bitar).

Misjafnt er matriun magafastr*

Misjafnt er tíðin traust.

Misjafnt eru ætthríngar fagrir*

Misjafnt koma menn ár sinni fyrir borð,

Misjafnt skartar margra gaman.

Misjöfn er brúðanna blíða*

Misjöfn er leiðar endíng lýÖa,

Misjöfn eru morgunverkin (ósmiÖshöggin).

Miskunar parf jafnan illr tilverknaÖr*

Mismuna má J>ví.

Mismunr hins lærÖa og ólærÖa, sest bezt í ókunnu

landi.

Missæl er fjóöin,

Misvitr var Njáll, f>ví var hann inni brendr*

Mitt mál (erindi) er mer skyldast*

Mitt og J>itt gjörir lánga þrætow

Mjúk er móÖurhöndin*

Mjúk orÖ eru málvina festa*

Mjúk orð kunna að vera sárbeitt,

Mjúkr er munnr meyar ótrúu (mcyar nabli)f

Mjög vilja menn mig allstórum stínga*

Móðir góö cr barni bezk
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MóiSir einn mégnar allt án gætni.

MóSurbræSrum cru (verSa) menn líkastir, en föSur-r

systrum lljóÖ.

MóSur-elskunni er viSbrugSiS.

Moldar-auki er maSr hvör og maSka fæSa.

Morgundagrinn bætir opt böl þess fyrra.

Morgundagrinn er óvís, en pessi er fyrir hendi.

Morgunstund ber gull í mund.

Mótgángrinn reynir bezt mannsins sinni.

MótlætlS vel umboriS eíiir mann í mörgu góSu.

Mótlættum manni þykir dauSinn sætr.

Múkr er meS meyurn ótrúr (er múr, meS meyura

ótrúr.

Múkrinn er varla matlauna verSr.

Mump, sagSi múkrinn.

MunaSarríki Iieíir margan tregaS.

Mundi enginn Ása-f>ór afdrekka.

Mundu hvar eg læt þig.

Mundu íllt til viSsjár, en gott til nota.

Munnfrjálsum má ei banna aS tala í tíma.

Munngátin eru misjafnt vinsæl.

Munngát semr mannavit.

Munnr á mismæli, en maSr leiSrettíng orSa sinna.

Munnrinn er mannsins bezta , stundum 'versta verk-

færi.

Munnrinn er túlkr hjartans.

Munnrinn heitir opt meiru, enn höndin kann aS enda.

Munnrinn skal ei meineiS sverja (verkar fyrir magann).

Munr er aS mannsliSinu.

Munr er aS vera hvattr eSa lattr.

Muhr er Skálholts og Bolholts.

MúsatirSlar vilja opt vcra meS piparkornuin.

Músin á ser matfriS, en ekki leingr enn köttnrinn vill.
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Músin vill Iiafa matfriS, þó nieS liræSsIu.

Miitan bleytir steininn.

Miitau lieiir margau blindaS.

Mý ílutti kvis í rófunni yíir lihíii.

Myrkrið er ófrómum bezt.

Myrkrið og föríin spyr ekki aft áliti.

Myrkt er í málstofu kóngsins.

Myrkr leynir lýtum.

Mæða og daufci er manns arfr (endalykt).

MæÖa og ervifti er mannsins æíi.

Mæddum er mál aS liátta.

Mæðurnar elska alla sonu.

Mæla börn þaÖ vilja.

Mæia verðr einhvör skapamálunum.

Mælgin er teikn heimskunnar.

MæJgin gjörir margan foraktanligan (Iiefir mörgum
að skaða orðið).

Mælti AmíóÖi eitt orSS af viti, og ekki af viti.

Mæi J)ú ei viÖ illa íllt, en launa góðu gott.

Mæl Jni sæll, en lirepptu sjálfr.

Mæl [ni þinn styrkleika, áSr \m fer aS reyna liann.

Mætir dalr Iióli.

Mönnunum er sá líkr, sem matrinn þykir góðr.

Mörg er búnianns raunin.

Mörg er greinin mælt unðir rós.

Mörg er jómfrú í orÖinu, sem er Iióra í verkinu.

Mörg er liljan með fögnim lit, og lítilli yliuan.

Mörg er rót Jieilnæm, [>ó röm se.

Mörg er slettirekan.

Mörg eru dags augu.

Mörg eru líkinda lætin (lætin, se þeiin öllúm Idliö).

Mörg eru maniia mein, og misjafnt breint

Mörg eru munngdta orð.



Mörg eru skáld slcröksöm.

Mörg heilög þjónusta er tilbakasett, fyrir auÖsins

þjónustu.

Mörg heit vinna tæpan triínað.

Mörg hljóð laung gcfa gautum góðan saung.

Mörg lýgi hefir sannleikans skin.

Mörg ólukka kann um cins dyr inu a$ gánga.

Mörg orð fylla ei sckkinu.

Mörg reiöinnar þruma færSi eld af himni, ef hún

mætti.

Mörgu getr spakr maSr nærrí.

Mörgum aílar sannleikrinn hatrs (sorgin sóttar).

Mörgum amar óforþent mótlæti.

Mörgum bágt er munaS sinn aS stilla.

Mörgum bregSr fyrr (fjær) til föSurs.

Mörgum bregSr til barnæsku.

Mörgum er fángelsi betra, enn frelsiS (laus a8 vcra).

Mörgum er fangeisiS öptrun illverkanna.

iTiurguiii cj. Jiaiis viÆiva civuxiariaus

Mörgum er sá leiðr, scm sjálfum ser tilleggr heiSr.

Mörgum er sárari vyrfcíng sín, enn kjötsár c$a bruni
#

Mörgum eru mislagðar hendr í kne.

Mörgum fer miÖr, þá fara á betr.

Mörgum hafa velræÖin komiS á kaldan klaka.

Mörgum hamlar fátæktin íllt a$ gjöra.

Möi'gum heíir einræSiÖ aÖ skaða orÖicS (raupið til

rírðar). '

. .

Mörgum heíir skrumiS til skaða komið.

Mörgum kaupir auSr makt og æru.

Mörgum kemr makleg hefnd.

Mörgum klæar eyrun viS kvisiS.

Mörgum lukkast sitt ráÖslag til sinnar cigin ólukku.

Mörgum misteblist fyrir síns misgáníngs skuld.
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Mörgum nýúngum fylgir nýbreytni.

Mörgum skipast (bregSr) viS góSan búuíng.

Mörgum tekst vel upp, sem teblist illa aS lyktum.

Mörgum vefjast túngur, þá öl á þá færist.

Mörgum verSr auSiS feingsins en ekki haldsins.

MÖrgum verSr búníngrinn aS bana.

Mörgum vcrSr bylt viS boS (þá boSiS er.

Mörgum verSr fátæktin aS fullsælu.

Mörgum verSr gætnin aS gagni.

Mörgum verSr manna missirinn Júngr.

Mörgum verSr misgagn aS heimskunni.

MörgumverSr vitiS aS vandræSi (til cflíngar Iirekk-

janna).

Mörgum verSr f>aS óráS, sem er nýtt og fljótt tekiS.

Mörgum Jókti eg málug, sagSi kerlíng.

n.
;

Nafn og náttúru hafa flestir hlutir.

Nágranni í nánd er betri enn bróSir i fjærlægS.

Náhrafns miskun er nærsta lítil.

NáiS er nef augum.

Nakinn fæSist mann, nakinn deyr hann.

NámiS eykr naumr svefn.

NámiS kennir fleira enn náttúran.

Narrans siSgæSi sjálfum sómir.

Náttúran á ósegjanliga margt í ser huliS.

Náttúran er algædd í æsku.

Náttúran er bæSi dul og lánggcymin.

Náttúran er náminu ríkari (er næm á hiS illa). '

Náttúran hefir manninn verjuiausan getiS.

Náttiiran leynir ser til lengSar.

Náttúran nægist (cr ánægS) mcS liliS.

/
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Náttúran vill gjarnan.vera nauSúngarlaus.

Náttúran ]>arf ei alJjafnt háskólana til að læra.

Náttúruna er óhægt a<5 útiJjkja (er torveldt að temja).

NauÖ brýtr járn nauÖ (er vondr nábúi).

Nauð gjörir nasir djarfar (nappa kosti) (iná um koll

keyra.

Nauðin kennir náttúruna aS beygja (vini a5 þekkja).

Nauðin þvíngar raann, en náÖin lokkar.

Nauðlofun nýt kann ekki að verSa.

Nauðsyn brýtr lög (er ekki lögsett).

NauSsyn cr íllt a$ uppræta.

Nauð sækir brauÖ.

Nauðugr einn kostr verBr í nauÖsyn upptakast (nauÍH

ugr er einn kostr.

NauÖug þjónusta leiÖisf; traudt af án skaÖa.

Naumliga fær hinn nízki uot síns eigin.

Naumt er á miili heims og heJju.

Náúngi er mer sá mer í nauÖ bjargar.

Nei er meyar já.

Neis er nokkviðr halr.

Neituð bæn er síðr gleymd, enn hin veitta,

Nema börn það á bæ er tídt.

Neyð er enginn kaupmaðr.

Neyð er nauðbeygja.

Neyð er þá náskyldir stríða (deila).

Neyð giptiv ekkjurnar.

Neyð kennir bJjúgum (bezt) að biðja. [

Neyðin kennir naktri konu aÖ spinna (kennir hönd-

um aÖ vinna).

Neyð mín gjörði, að eg fastnaði [)ig fátæka Gunna.

Neyta skal sóiar meðan skín.

Neyttu ákcfðar,
J>á nauðsyn krefr.

Neyttu eptir nauðsyii þess, scm [>ú mátt njóta.
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Neyttu meðan á nefinu stendr.

Neyttu svosem nóg síj.

Njáls Líta ráðin.

Níðíngrinn metr sig sem gjafmildinni gæddan.

Njóta mun ráðs, sá er vel nemr.

Njóti hann eptir fvi, sem Iiann Iiefir feingið.

Njóttu betr enn niðrgeingr.

Njóttu heill handa.

Njóttu sem þú namst.

Nízkr bóndi er barn síns fjár.

Nokkrir eru vinir að nafninu alleina.

Nokkuð eykr allt, sagði marflóin, hún meig í sjóinn.

Nokkr skemtan er að breyta um bústaði, en ei all-

tíð gæfa.

Nokkr stoð er nágranni hollr.

Nóg er fljótt, þá nóg er vel.

Nóg er jörð sterk, þó staðið se á henni báðum fdtum.

Nóg er satt að segja, þó ei sfe logið*

Nóg er til þá lofað er.

Nóg er vatn í Hvítá.

Nóg er vizka nytsamt að vita.

Nógir eru peníngar (nógr er matr) £ preststúngunni*

Nóg hefir hvör að vinna.

Nóg var pá gull, er amháttir háru.

Nóg vita konur kindug ráð.

Nornir kjósa mögur (fóstr) frá mæðrum.

Nóttin er missa Jjóssins og dagsins.

Nóttin er mönnum til náða sköpuð.

Nótt og dagr, rett og rángt, íllt og gott, á ekki

sainan.

Nóttu verðr feginn hinn nauðþreytti, ef hann hvíld-

ar-von á.

Nóttu verðr feginn sá nesti trúir.
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Nú amar pað helzt, sem áðr gladdi.

Nú beitist björn fyrir vagn.

Nú ber vel til (í) veiM (eitthvafc nýrra við).

Nú bindr sá, er leysa skyldi (átti).

Nú dafnar £að, er doðna skyldi.

Nú deilir á mig dóttir illskunnar (a: ySranin).

Nú dregr slafr af Hafri. \

Nú er af kvígu-litrinn (lætin).

Nú er alls kostr viÖ uppgeíinn.

Nú er bezt afc taka til óspilltra málanna.

Nú er búiÖ að siiúa um biaðiuu.

Nú er drengskapr a$ duga karii.

Nú er ei deigum (blauðum) vært.
~__ T m _ - _ __ _ _ _

INu er ei til setu boðið.

Nú er ekki á góðu völ.

Nú er ekki svo stadt, a$ stolifc verfcii.

Nú er ekki von á verra.

Nú er Finnrinn feigr.

Nú er fleira veitt enn beidt.

•

vtu er íiest ao

Nú er fundið

vnja veiu.

búland*

Nú er gleöi á Hjalia.

Nú er hvinn kominn í hásæti.

Nú er jafnt á báðar vogir.

Nú er játað pví, sem neyta skyldi.

Nú er illa beygðr góðr íiskimaðr.

Nú er komift á karar endann.

Nú er komið annað hljóft í strokk (í pi'puna).

Nú cr krummum krás geíin.

Nú er lagið á, Jjví lukkan er með.

Nú er mál meingjöröum að hætta.

Nú er mfer geingiÖ, sagöi geit, hún var bæfci fuil og feit.

(10)
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Nú er nóg rekkjuvofcin, sagði kíirlinn.

Nú er nokkuð um, nautið dansar.

Nú er nærri járnað.

Nú er reistr upp hinn daufci.

Nú er setiun bekkrinn (Kvíabckkr).

Nú er sett guiíið uppá goðið.

Nú er sjór að logni orfcinn.

Nú er skarð fyrir skiltli, sagfci Neri jarl.

Nú er skipt ura stafnbúana.

Nú er stakkr af oílæti.

Nú er stokkinn steinn (gimsteinn) úr skiJdi.

Nú er týnðr vinrinn, því tæmd er kannan.

Nú er veifti í höndum.

Nú er uppí fótr og íit.

Nú er úti frfórinn.

Nú er allar (ílestar) bjargir bannafcar.

Nú eru brögfc í tabli.

Nú eru ílestir sótraptar á sjó dregnir.

Nú eru sund öll lokin. )

Nú er þafc sem kerlíng, sagði klerkrinn fyrr.

Nú er þar einginn, sem einn skyldi.

Nú er æíin úti, óvart kom þaÖ mörgum kropp.

Nú fór verr enn eg vildi.

Nú geingr bolr undan höffci.

Nú geingr tvíbytna aÖ grunni.

Nú hefir Ingjaldr eðli sitt.

Nú höggur sá, er hh'fa skyldi.

Nú kastar átján yfir (tólfunum).

Nú kemst upp um strákinn Tuma.

Nú kemr SkrÖggur í Icik.

Nú klekja kettir eggjum.

Nú kreikar klár fyrir kerru.

Nú lýtr sá öörum, sem törir luíu fyrr.
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Nú má taka af tvíraælin, ef duga skal.

Nú nægist fáura, neraa nokkub se vib of.

Nú óttast fullliuginn flest.

Nú prýbir sá selskapinn, sem sízt er von ab.

Nú ríðr um þvert bak.

Nú ræbr þab minna fyrir \>\í meira (o: vaninn fyrir

náttúruna).

Nú saltast sagnirnar.

Nú skal láta sverfa til stáis.

Nú skiptir um skarba gullið.

Nú skyggir í álinn (sortnar í suSrinu).

Nú spi'uka (sprita) lógiii á spjótsoddum.

Nú spyrja fleiri ab aubi enn ærliglieitum.

Nú stöpiar stórum yíir (tekr steininn úr).

Nú tekr trygÖ ab kvölda.

Nú tekr þú nógu djúpt í árinni.

Nú varbar ei, \)6 sá seibr rjúki.

Nú verbr ekki reiöíngr lánabr.

Nú vill ekki krossinn liafa kindilinn.

Nú vill ekki lúörinn láta.

Nú vili ci upp nema dausinn.

Nú vill hljúraa önnur bjaiia.

Nú vinna líka smádjöílamir á mtr, sagbi Sturla Sig-

lwatsson.

Nú yfirviniír sá, er ában tapabi.

Nú þegir sá, sem veit, sem lianu ætti eptjr §£r $b

leyna. : .,. r :.«;-yv-r
':

?. í . í • - • "i:?^ iiJsU
Nú ætlar ab fækka um fína drætti.

Nú ætlar ab kastast í kekki.

Nu ætla ab koma fleiri enn bobnir eru.

Nú ætlar ab skorpna skór að fæti.

Nú ætlar ab verba (er orðiö) minna tre úr raeira.

(16*)
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Nú æilar gömlum a$ glcpjast.

Nú ætlar hcigull að dángast.

Nú ætlar sköriu a$ fara uppí bckkinn.

Nýar tífcir krefja uýa sifci.

Nýfundinn vegr er nýstárligri enn sá ahnenni.

Ný giptíngin tekr burt sorg hinnar fyrri.

Nýir sifcir (ný lög) koma mefc nýum herrum.

Nýir vendir sópa bezt.

Ný kvæfci kveÖa konur (menn) mest (helzt).

Nýnæmi nasa er ramt rcykelsi.

Ný ráft koma (gefast) mefc nýum morgni (tífcum).

Nýr varníngr er drussum dýr (íirrir margan fe)*

Nýta flest í naufcum skal, nú er ekki á betra val.

Nytsaman klæfcnað fann naufcsyn ofdýran.

Nytsamt dagsverk gjörir gleðiligt kvöld.

Nytsamr þjón er húsbóndans gersemi.

Nýtt er geðfeldt, gömlu er úthellt.

Nýtt fat kann ad auka fríðleikann.

Nýtt hjarta og hrein sál er ekki í hvörjum líkama.

Nýtr er hvör sig fæftir.

Nýt þafc í>ú mátt, þó nóg haflr.

Nýúngar eru mest metnar af mörgum.

Nýúngin er nokkursverÖ (nærir hugann).

Nýúngin er sem almanak, þaft dugir eitt árift.

Nægtin cr bezt, þá nálgast skortr.

NæmiÖ eykst afumhugsaninni (fordjarfast af letinni).

Nær allt geingr vel, er ei laganna þörf.

Nærast hlýtr, hva$ scm liía vill.

Nær boginn er spentr yfir mátann, er hætt vift hann

bresti.

Nær börn og hjú eru agalaus, er hætt vift [>au vcrði

ærulaus.

Nær cg hristi stakkiun, hrýtr hann af.
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Nær eiu bremsa (fluga) niissir broddinn, kann him

ekki aÖ skaða.

Nær ein kýrin pissar, pissa þær ailar*

Nær einn cr áreittr, reynist bezt lians hógværð.

Nær einn geispar, geispa fleiri nærstaddir.

Nær einn hlær, kann hann {jó aS syrgja*

Nær er a$ bera inn enn út.

Nær er niaftr gröf enn í gjœv.

Nær er skinnið enn skirtan.

Nær er um bónda (kónga) börniu.

Nær er um steinbíta kjakið.
,

Nær flest geingr í yij, villist hófseniin.

Nær gnÖ refsar mönnum, byrgir hann fjeirra augu.

Nær gullift talar, gefa flestir (gefr veröldin) hljóð.

Nær herrann talar, ber Jjenurunum a$ heyra.

Nær hjartaÖ er sturlaÖ, stoðar engin ytri gleM.

Nær hjartað fagnar, styrkist allr líkaminu.

Nær hinn ríki talar, gefr hvör maðr hljóð.

Nær illr bölyar illum, bölvar hann sjálfiim ser.

Nær illr sveinn má ráða, er hans herra í voða.

Nær konan brúkar mannsins stígvel, þaft fer ekki vol.

Nær konan er drukkin, er kossinu falr.

Nær kyndugr kemr til klóks, heíir kyndugr tapaS.

Nær lukkan forðast {>ig, skaltu ei fella þinn hug.

Nær lukkan fylgir þer , skaltu óttast hana en ei

forðast.

Nær mafrr er glaftr í geSinu, gjörir hann alian lik-

amann lystugan.

Nær maÖr er vís fyrir sjálfum ser, er hann vanvit-

ugr iyrir öftrum.

Nær maktin vex, opinberast vanartin, sem býr í nátt-

úrunni.

Nær mcr aidrei nauÖúng ill af náttúrunuar iniSi.
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Nær minnst varir, er mest fár.

Nær penínginn vantar, þykir allt vanta.

Nær peníngrinn er farinn, er vegsemd og virðíng

farin.

Nærri er voði, þá illa vill.

Nærri liggr hurð hælum.

Nær sérhvör hlutr er kominn hærst, má hann falla.

Nær skal ríða, ef nú er aptrhaldiÖ (nær skal, ef nú

er ekki).

Nærskornar nöglur og norðr þvegið hár, fær mörg-

um ófeigum í hel komið.

Nær steikarinn reiÖist, verðr káliS feitt.

Nær stendr höldum hel.

Nær tekr ágirnd enda? (í dauðanum).

Nær tveir glíma, dettr gjarnan sá minna má.

Nær vellystin ríkir, lúrir dygðin og horfir á.

Nær vínift geingr inn, geingr vitiÖ út.

Nær [>ér vel geingr, hú þig viÖ því vonda.

Nær þú ser einhvörn veikan, J>eink fað sama um
sjálfan þig.

Nær J)ú sér vesöld í þíns bróðurs andliti, lát hanit

sjá miskun í J>ínu auga.

Nær J)ú villt tala, þeink [)ig áðr vel um.

Nær æran er burt, kann einginn ná henni.

Nætrvökur og ótíðlig stúderíng veikir líkamann.

o.
r

oáran er cyðíng bjargar.

Oboðin þjónusta fær einga [)ökk.

Obrygöulla vih fær eingi maðr, enn mannvit mikið.

Óðamála er óliægt að [)egja.

Odd skal ærum (ódeigum) rétta.
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Ofarliga liggr ójöfnufcr í þísr.

Ofarliga sá eg eiuum bíta orS illrar konu.

Ofát aflar óróa.

Ofbeldi verSr me$ auftmykt brotiS.

Ofdyrfð og hugleysi cr hvörttveggja hættusamt.

Ofdyrfskan og ofsinn verðr llestum til falls.
j

Ofdrykkjan afmyndar alla nokkuð.

Ofdrykkjan er fíblska af sjálfskapar vítum.

Ofdrykkjan er uppspretta allrar ólukku (leggr veg

til allra ódygÖa).

Ofdrykkjan gjörir bæ$i vits og pem'nga skaÖa.

Ofdrykkja öls vegr margan velli að.

Ofdrykkju fylgir margt mein (sótt, sorg og synda-

fjöldi). j

Ofeigr má fara ugglaus um allt land.

Of-fáseÖ er manndygðin mæta. i

Of-fljótt er svaraS , áftr þú skilr orS og meiníngu.

Of-framr aÖ vera er ei gott.

Ofgeíinn cr hundum matr (illum heifcr) (óþrifum

skart). í

Ofgjört þykir, ef ei er hrósaS (lofaS). (]

Of-hraÖmæltum er hætt viö aS mismælist.

Of-Jarl! Of-Jarl!

OfjátaÖ er þvi, sem ekki sómir.

Oilaung Jiögn er heimska (gjörir vísami aS dára).

Oflítiö (ofmikiö) má aö (úr). gjöra (viÖhaia).

Oflofíngjar bregÖast mcr níest.

Ofmargir vonduni vægja.

OfmethaÖriiiii Jieíir mörgum steypt.

OfmikiÖ frelsi eykr þrjózku.

Ofmikil forundran sýnir vanvitugann.

Mfmikil hævcrska verÖr opt aÖ athiátri.

Ofmikil viöfeldui fæÖir forakt.
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Ofmikil vinsemd er opt grunsöra.

Ofneyzlan er aflögun heilsunnar.

Ofneyzla og ofsparsemi er hvorttveggja óheilnærat.

Ofneyzlan og nízkan eru ólíkar systur.

Ofnærri nefi, kvaft Jarl, var skotinn í augað,

Oforhugsað skal ekki hyrja.

Oforvaranfcis gestir fá óforvarandi máltí§,

Oforþent hölvan ekki skaðar.

Ofreiðr er óðum líkastr.

Ofreyndum nærri geingr naufcin.

Ofróðr pykir sá einskis spyr.

OfskipaS er saufc hjá kifcum.

Ofsnögg hlaup gjöra yÖrunar kaup.

Ofspakan yíirmann óttast ei hans þjónar.

Ofsparsemi, verfcr loks að ópokkaskap.

Ofspurör er einn, f>á ei getr tilsvaraft.

Ofstopi er óvinr skilníngsins.

Ofsvefn lát {)ig aldrei tæia.

Oftómu og ofhlöfcnU skipi er eins liætt.

OftraustiÖ er svovel hanuað sem vantraustiS,

Ofveikr alvalds hogi.

Ofvit er reyndar óvit.

Ofþreyta má vin sinn (valin vin, listina).

Ofætnir óþrífast laungum.

Ogipt segir: eptir hvörju skal eg híSa.

Ogæfan er röm og rík.

Ohlýðin hörn eru foreldranna mesta ángr.

Ohófið fær sult um sífcir.

Ohóíligr drykkjuskapr og temprunarlaust lauslæti*

flýtir eilinni mest.

Oholl þjónusta er illra launa verö.
j

Ohreint auga vottar óhreint hjarta.

Ohreinum er ekkcrt hreint.
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Ohæfa er einfaldann aí$ tæla.
f

Ohægð fylgir alltíð leyndum móði.

Ohægt er forlögin að flýa (við atkvæÖum (ákvæðura)

,
gjöra).

Ohægt er óvana að týna.

Ohægt er uppkomnu rykti strags að aptra.

Ojafnað græða menn með gleymsku.

Ojafnir strengir tvinnast aldrei vel,

Ojafnt eru raddir róm-mjúkar.

Ojafnt leika ljón og sauðir (leikr lukkan við lýði).

Ojöfn eru endalok manna.
r

Okendr er maðr áðr hann er nefndr.

Okjörin fær sá tímanum tapar.

Okomnum degi skal einginn kvíða.

Okunnugan mann virð þú eingu framar, enn þinn

vísan vin.

Okunnugt elskar einginn.

Okr er ílls manns gaman (er sera arnarfjöðr).

Okrkarlinn ógjarnan vægir.

Okynnis víti þig eingi maðr,
f>ó |>ú gángir snerama

að sofa.

Olag veldr stórri streitu.

Olaunaða gjöf má aptrtaka, ef vill.

Olbogabarnið opt kann ske, ekki sfðr hinu sé.

Olíkinðalætin eingin eru góð.

Olíkt er frið aÖ næra eÖa stríÖ aÖ stofua.

Olíkt er herranna brúÖkaup og húsgángsins borÖ-

hald.

Olíkt er íilt og gott.

Olíkt er sælffætiÖ volæÖi.

Oiíkt er æskunnar blómstr og ellinnar fornviÖi.

Olíkr er endir lukkunnar hennar upphaíi.
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Olíkr er J)inn J>ór mínum J>ór (og eru
Jjó J>órar

báðir).

Olukkan er sjaldan ein (einsöraul).

Olukku barf ei orð að seucla.

Olundin afmyndar flest.

Olystng er annars tugga.

Omálugr skal vel orðum stilla, sá sem vill Iieiör

hafa.

Omannligt er eingum að bjarga.

Oraennskan kemr litlu til leiðar.

Omildir skulu dreggjarnar afsúpa.

Omæðið erviði orkar miklu (kemr öllu til leiðar).

Omæt eru afglapa (ómaga, drúkkins manns) orð.

Onýt er yðran, ef ei fylgir aílát synda.

Onýtr J)jón gjörir ónýt verk.

Onýtr er jór, ef einn fótr brotnar.

Opinbera eingum J)aÖ f)er kann að verða til ólukku.

Opinbera ei óvin J)íuum, Jmð Jm villt ei alla vita láta.

Opinberar lygar eru ei andsvars verðar.

Opiu er feigs vök.

Oplægða jörð er óhentugt að sá.

Opna verðr húsið, ef J>að skal innan skoða.

Oprýði líkamans eru sálarinnal* minnstu lýti.

Opt að haldi heíir ítum komið, ef leynist spakr

með speki. ' :

Opt á góðr granna vondan.

Opt ángrar J)að mann, sem áðr gladdi hann.

Optar hótar boginn , enn hann hæíir.

Optar liggja svín í sauri enn í rósagarði.

Opt á ser ástsæll öfundarmanni

Optast ber Iiinn aumi minna hlut úr mulum.

Optast er betra að leyna ótta sínum, enn hann *-a8

opinbera.
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Öptast er fullhuginn fremstr i flokki.

Optast er heimskan hvikul.

Optast er reiðr orðgreiðr.

Optast renar reiftin í biðum.

Opt bagar óþörf mælgi.

* Opt batnar við beiskan drykk.

Opt bera dökk epli (ber svört nyt) sætan kjarna.

Opt bera magnlítil bein raikinn kropp.

Opt ber blíÖ nótt bágan dag á baki.

Opt bíðr átekta sá öðrum er meiri.

Opt bilar hinn betri, þá hinn verri er vígr.

Opt bíta hundar raenn, sem ala þá. I

Opt bítr sorg sem sverð (sök sárara enn knífr)*

Opt blekkir sjálfan óforhugsaÖ tál.

Opt blídt stíngr einn strídt.

Opt boíar ásýndin artuga náttúru.

Opt brýtr ágirndin ok fátæktarinnar af ser.

Opt dettr dramblátr fyrir ofrborÖ.

Opt dettr um litla þúfu.

Opt deyr nafnið fyrr enn maftrinn.

Opt dregr lofiS háðið í íialanum.

Opt dregr dyrfskan dárann í ólukku.

Opt drepr fæti sá augna missir.

Opt drepr sjálfan dulr og raup.

Opt drottnar illr þræll ylir góðum frels/ngja.

Opt drukkna þeir fyrst, sem syndir eru bezt.

Opt dylr litr kosti.

Opt dvínar þaft (þá) er duga skyldi.

Opt eiíin löstr öllum spillir kostum.

Opt er ábatinn ekki ómaksins vcrðr.

Opt er auga á gyrniligum grip (á óttaligri skepnu,

tabli).

Opt er ávöxturinn ólikr sæðiuu.



252

Opt er beisk róthin bezta heilsubót (undir rauSri rós).

Opt er betra beiekt v/n sári, enn mjúk ol/a.

Opt er betra afc búa hjá framandi lýÖ, enn fræn&um.

Opt er blakkt kjot undir björtu fiftri.

Opt er bljúgr betri enn dristugr.

Opt er blót í þræls bræfci.

Opt er blökk rót undir bjartri lilju.

Opt er brá$ reiöi runninj fyrrenn af veit.

Opt er brim með háflæÖi.

Opt er böl í bústángi.

Opt er dári i dánumanns (grei í góSs manns) ætt.

Opt er dárinn djarfmæltr (verstr þeim, sem honum

er beztr),

Opt er dauft eptir múkinn.

Opt er deigt hjarta undir dýrri brynju (dýrum stakki).

Opt er dreingr í dánumaniis ætt (ílokki).

Opt er duglausastr, sá sem er orðhvatastr»

Opt er dygð undir dökkum hárum.

Opt er dyramt aiiga undir bjartri brynju.

Opt er einn l/tilgverðr fátækr fakklátari, enu hiiui

voldugi.

Opt er einn skaSi annars skaSa viftvörun.

Opt er einn vinr stafcfastari enn brófcir.

Opt cr eins lukka annars ólukka.

Opt er einvera gagnlig, en
J>
ó hættulig.

Opt er eitraftr ávöxtr ilmandi og glansandi.

Opt er ellin guÖhræddari enn æskan.

Opt er eliiu kraptalaus gott að gjöra.

Opt er endalyktiu upphaíiuu ólík.

Opt er erviðislatr lipr aÖ syndga.

Opt er fátækt hús innan illa prýdt utan.

Opt er fátækr æruríkr.

Opt er fimm álna munr systranna (systkynanna).
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Opt er flagS í fögru skinni (fox í fögrum ham).

Opt er flekkr í fögrum kransi (fals undir fögrum

orftum).

Opt cr fljótgjörS lukka fallvölt.

Opt er fljótr til afc lofa, fljótr til aS svíkja.

Opt er fordjörfun í ágirndarinnar inntektum.

Opt er framsækinn liinn sigrlausi.

Opt er fríðleikrinn fánga snara.

Opt er frför fullr með heimsku.

Opt er friðr maðr innvortis ljótr,

Opt er fundrinn fullsætr, en skilnaSr skaSligr.

Opt er fögur dygð fevana.

Opt er galli á góðu þíngi (gófcum hríng) (gulli).

Opt er gamali maSr ráÖdrjúgr.

Opt er gaman a$ gikkjum hendt.

Opt er giefcin aptanmjó.

Opt er glisiö meingaS me$ táli.

Opt er grár kjarni í góðum klæSum.

Opt er grunsemi ílis hugar viti.

Opt er gígr granna í milli.

Opt er hann armastr, sem álitinn er lukkuligastr.

Opt er liann lukkusæll, sem |>aS ekki þykist.

Opt er heimskan helzt til stórlát.

Opt er heitr eldr undir kaldri ösku.

Opt er hinn lengsti vegr heinileiSis hinn bczti.

Opt er hýrt höfuS á mettum Tnaga.

Opt er (verSr) hljódt eptir gaman.

Opt er hniss aS alþýSu rómi.

Opt er huggun hærri enn sorg.

Opt er hvinnr í hvítu skinni.

Opt er hvítt lamb undir svarti'i á.

Opt er húskinn heima fúll.

Opt er hyrSulaus ábatalaus.
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Opt er hpnum afa mínum brugÖíS.

Opt er jafnlángr vegr ójafnt, íljótr.

Opt er í einum penna betra hljóð, enn hvellri túngu.

Opt er í fögru herbergi jófrfÖr húsbóndi.

Opt er í hofgörðum ótrútt brauð.

Opt er í horni (holti, huldir) heyrandi nær.

Opt er í Jygnu vatni lángt til botns, en í straungu,

stutt grunnmál.

Opt er í vondum lörfum vitr pcrsóna.

Opt er í önn mæfti.

Opt er kám á kokks neíi.

Opt er karlrnannshugr í konu brjósti.

Opt er 1< etti kaldt á eyrum.

Opt er kippr í konu ferð.

Opt er klæðadragtin teikn drambseminnar.

Opt er kærleikrinn meiri í yjnahúsúm enn heirna.

Opt er lángt á milli aÖ lofa og euda.

Opt er lángr latr.

Opt er laukr í íítilli ætt, og strákr í stórri.

Opt er lauslyndr lausmæltr.

Opt er leiðurn sparað, |>að Ijúfum er hugaS.

Opt er lepra í leyfum kálfs.

Opt er letin óvinsæl.

Opt er lett verk í annars höndum,

Opt er lin reiði lánggæð.

Opt er ijót hönd lagtæk.

Opt er ljót nyt undir fögrum faldi,

Opt er ljótr draumr fyrir lillu efnL

Opt er ijótr ormr í lygnu vatni (skæÖir fiskar,

pÖddur).

Opt er lítil blessan í stóru braufti.

Opt er lítil lukka tryggari, enn sú stærri.

Opt er lítill nýtr nærri sanni.
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Opt er lítill stofu stórrar lukku (stórrar ættar).

Opt er lítil stund til góðs.

Ojpt er lítils vant.

Opt :er loforð á sketöi, útgjald í hafti.

Opt er loki á laungum nálþræði.

Opt er lokiS Jitla stund, því leingi cr safnað.
• V E23E

Opt er ]yg$ í lofi (lastkvæfci).

Opt er lýginn iángórðr*

Opt er máJsnjalI meðalJagi vitr.

Opt er mannvai í misjöfnum flokk.

Opt cr meira traust í skjótu áræði, enn dyrfskn og

lifcsfjölda.

Opt er meiri auftmýkt undir kóngligum klæÖura, cuu

kuíli betlarans.

Opt er mildr í orÖi, magr í útlátum.

Opt er misjafn sauðr í mörgu fe.

Opt er mosug mýrav dæld.

Opt er mönnum misjafnt í sinni.

Opt er naðra undir grænu grasi.

Opt er níðíngr nákominn góðum.

Opt er norÖan náttkæla nöpur.

Opt er nærri orÖheppinn.
{

Opt er opið auga blindt (sjónlaust).

Opt er óveðrligt í öndverÖum þey.

Opt er peníngrinn útfiis. ;

Opt er penni á preststúngu.

Opt er rángiæti í reiðs manns orðum.

Opt er reifrr óðr, óreiðr raungóör.

Opt er rósalitr á rótfúnu grasi.

Opt er sá amaJaus, sem einginu amar.

Opt er sá foraktaör, sem virðíngar er vcrvSr.

Opt er sá gamli líttskygn, cn ser þó Jángt framm'í

veigiun.
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Opt er saraa sv/n á akri.

Opt er 6á miskunarlaus, $em Iiefir minnstan rfctt

til aft dæraa.

Opt er sá miskunsamr, sem íieíir mestan rfett til

aÖ dæma.

Opt er sannleikr eyrum beiskr.

Opt er sannleikrinn seinn úr munni.

Opt er sekr varinn, en saklaus barinn.

Opt er skaphnofcrinn lettr í skautinu.

Opt er skartið teikn lauslætisins.

Opt er skín fyrir skúr. %
Opt er skjól undir skafli.

Opt er skyndilig umbreyt/ng skaðlig.

Opt er skynugr skammfullr. xy *v

Opt er slæmr löstr á góðu hrossi (gófcum grip).

Opt er snarræði í illu sjálfræfci.

Opt er sorg betri enn sæla.

Opt er sorgfullt brjóst undir sjáligri skikkju.

Opt er sorg sællífis endi.

Opt er stór kólfr í lítilli klukku.

Opt er stutt kápa víÖ a$ neðan.

Opt ei* (verðr) svipr í svefni.

Opt er sýnd verði, pá"ei er gefin.

Opt er sælan heims sálar voði.

Opt er trygfcin tármild.

Opt er tryggara a$ vera Iijá vondura, enn vingjarn-

ligri konu.

Opt er túngan taumlaus.

Opt er vargsliöfufc á vormorgni.

Opt er vel drtikkið, en ei til mikils.

Opt er vellauðugr vesæll.

Opt er vellyst meS ótta blönduÖ.

Opt er vinskapr í inngaungu sætr, en í útgaungu bciskr-
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Opt er vinr til vonds eins.

Opt er vitr maðr seinn til svars.

Opt er úlfr í ekkju fé (í fugls fiðri) (í úngum syni).

Opt Cr umbreytíng álitin með forundran.

Opt er vofci nær, sæll er sá, sem vel er signdr.

Ont er vondr þraell fylgisamr vondum herra tii

vondra verka.

Opt er vænt 6verÖ i vondum skeiðura.

Opt er vösk hönd undir vondri kápu.

Opt eru augun sinnisins speigill.

Opt eru dýr hjörtu undir ódýrum stakki.

Opt eru feðrum arfar ólíkir.

Opt eru gamlir menn hyggnir (língum vitrari).

Opt eru hvítar tennr í svörtum hundi.

Opt eru illmæli í þræls reifci.

Opt eru ílls meins (lángrar ólukku) upptök lítil.

Opt eru kröggur í vetrarferðura.

Opt eru lítil erindi á vorin.

Opt eru lygn vötn djúp.

Opt eru lækníngarnar beiskari, ehn sjálfr sjúkdómrin

Opt eru mislángar íingr misþokkafiar.

Opt eru ormar undir fögrum búska (rósum).

Opt eru stór laun lítils öktuð.

Opt eru strákar á stórherra görðum.

Opt eru verstu menn í lukkunnar leguneytf.

Opt er það mest lastað, sem mest er nytsemd a$.

Opt er £á í prœls för.

Opt er þar hjartað stirdt, sem túngan er mjúk.

Opt er þras á þínguro.

Opt er þrællinn bæöi slisinn og sleppifengr*

Opt er þur jörfi ávaxtarlítil.

Opt er [>örf, en nú er nauðsyn.

(17)
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Opt er æfci í annríki.

Opt er ærulau8 ófeilinn.

O > A. 7

Opt etr úlfr (tóa) talda sau&i*

Opt eyfcir ódygðin því, sera dygSin hefír safnaS.

Opt eyfcist fljótt |>að leingi er aflaS.

Opt eySist þaft meö sorg, sera meÖ nízkn er sparaÖ.

Opt eykst lángt kíf af litilli prætu.

Opt eykr þafc manni sturlan, sein hann elskar.

Opt fá hin verstu mál vænstu sto&r.

Opt falsar fögr raynd, og lýgr Ijúf ásýnd.

Opt fá menn ekkert, af því menn reyna ekkért.

Opt fellir lágr þröskuldr lángan slinna.

Opt fellr flagÖ af litlu.

Opt fellr hestr á flötum veigi.

Opt fellr sá í forsmán, sem fremstr þóktist.

Opt fer bendíng nndan strafFi.

Opt ferst nfóíngr mefc níðíngi.

Opt fer þar annar í kaf, sem annar kemst af. .

Opt festir saur á fögru hjóli (fati).

Opt flöktir sá lágt, sem fjaðrir hefir nógar.

Opt foraktar afspreingiö sína ætt (toppr eikarinnar

sína eigin rót.

Opt fordjarfast lángs tíma ervifci á stuttri stund*

Opt forherfcir umvöndunin illhreisínginn.

Opt frídt stíngr eyru strídt (tídt)f

Opt fylgir lauslæti blygSunarieysi.

Opt fylgir ofmælgi ótrú.

Opt fæfcir Mammon meir augun enn magann.

Opt fær gestrinn þaÖ orS: gakk í burt.

Opt fær grimmr hundr gataÖ (riíið) skinn.

Opt færir íllt tre ásjáligan ávöxt.

Opt færir kvinnan fraraandi crflngja inní mannsinð

gOZ. r|.y;;::. -7. '
j

• „r^§
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Opt fær laung plága fljótari enda.

Opt fær ókunnugr ófægari náttstaS.

Opt fær sá mát, sera mentina ber hærrL

Opt fær sá ósigr, sem óvar er.

Opt fær sá saðm'iig, er seinna borfcár.

Opt fær sá sigr, sem sekari er.

Opt fær sá sterkari knesig fyrir þeim veikari.

Opt fær upphaf íllt eudalykt góða.

Opt gana gupnir eptir höf$i (ganir gumpr undan

höfói).

Opt gefst óvænum happ.

Opt gefr blafcalítið tre beztan ávoxt.

Opt gefr gamall gott ráS.

Opt geingr maktin fyrir fettinn.

Opt geJdr hurð lieimskra mauna pykkju (griðkonu

rerði).

Opt geldr kapall a$ keiris-sveinu er reiðr.

Opt gjalda stofudyr stafkarla reiði (að stafkarliuá

reikar).

Opt gjöra lítil sár stór bartskera Jaun.

Opt gjöra manna hendr menn heila.

Opt gjörir vaninn afmyndaða náttúruná.

Opt gjörir viiianíia kaupskapr skarð í þeirra viriáttu.

Opt gjörir uppfóstrrð óJíka bræÖurnar.

Opt gjörist fríi likneskja úr Jjótu tre (smíðast lík-

neslvja af Jjótu efni).

Opt grætr sá, sem hefir gladt Iijarta.

Opt gyldir það margra velferð, þegar tveir stórir deila.

Opt hafa digr bein daufan kjarria.

Opt hafa l'ngrar nytr fúin kjarna.

Opt hafa hcrrar misjafna þjóna.

Opt hafa hundar ftað, sem þéira ei er ætláS.
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Opt Iiafa liyggnir menn heimska niSja.

Opt hafa jafnir brögfcum beizt.

Opt hafa ilia luktandi blómstr heilnæmasta kjarna.

Opt hafa kaldar hendr varman disk í knjám.

Opt hafa litdaufar rósir beztu ilmíng*

Opt hafa litlar vonir a5 góðu orfcið.

Opt hafa lýftir lítt verift staddir.

Opt hafa ofdyrfftar ráð sinn herra niðrfellt.

Opt hafa ráÖ úr refsbelg komið.

Opt hafa strífcir streingir hrokkiS.

Opt hafa stærri mál febætt veriS.

Opt hafa J>ær verstu bækr stærstan titil.

Opt hefir betr bíædt.

Opt hefir Björn verifc blakkari um fíngr.

Opt hefir ellin æskunnar not (vanart).

Opt hefir heimskr hyggiligt tal.

Opt hefir hin frægri kona færri hrínga.

Opt hefir höndin lítiÖ, þá hugrinn vill mikiS.

Opt hefir lángt líf litla glefci.

Opt íiefir lítilátr rósamt hjarta.

Opt hefir lítilhugafcr veika vitsmuni*

Opt hefir lukkan ólíkan enda.

Opt hefir mektugr orfcið afc hafa minni hluta.

Opt hefir stórherra narrann ser nærstan.

Opt hefir strángt vald stutt regiment.

Opt hefir stutt kvæÖi lángt nifcrlag,

Opt hefir veröldin kastafc ellibelgnum.

Opt hefir upphaf blídt endir stirfcan (ólíkan enda).

Opt hefir þaÖ kötturinn, sem kónginum var ætlaö.

Opt hefir £ann blygSanin unniS, sem nauÖirnar

gátu ei sigrað.

Opt hefnir sá, sem hleiginn var, og geldr líku líkl*

Opt hefst lítilátr i lofligt sæti.
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Opt heingja gráfjófar bláfjófa (stórjyófarnir smá-

þjófana).

Opt heldr (veldr) peníngr pundi*

Opt hjalar heimskr hátt.

Opt hjálpar lukkan þá listin slær feil.

Opt hlífist sá öblugi vi$ þann veika , en ei vi5 sinn

líka.

Opt hljóta gófcar tennr íllt (slæmt) aS tyggja.

Opt hlýzt (stendr) íllt af kvenna ráðum (hjali).

Opt hváir heimskr mafcr og heyrir fó*

Opt hylst í litlu fræi stór ávöxtur.

Opt játar hræddr því hann ekki vill.

Opt kann aÖ gagnast hinn armasti viar, sem hinu

mektugasti.
'

Opt kanii a<5 loSa skarn vi5 skál.

Opt kann eitt rá$ mörg aö ónýta.

Opt kann gamall ma$r góð rá$.

Opt kann gófcan grand afc henda.

Opt kann viljann a$ vanta sem efnin.

Opt kann vinátta í óvild aft snúast.

Opt kann fa$ gott aS vera, sem f)ó er ekki samlíkt.

Opt kaun pig að tæla sá jþú trúað hefir.

Opt kaupir mann shr i litlu lof (kaupist lof me5
litlu).

Opt kaupir manu skammvinna lystíng me5 stóru

erviði.

Opt kemr bót eptir böl.

Opt kemr gjöf illa niftr (í pægar fmrfír).

Opt kemr gófcr eySari eptir góÖan aflara.

Opt kemr góðr pá getið er, svángr £á jetiS er, og

illr J>á um er rædt.

Opt kemr grátr eptir skellihlátr (kvein eptir kæti).

Opt kemr hatr í staÖ óleyíiligrar elsku.
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öpt kemr heitr rettr af kaldri hönd.

Opt kemr kaldr blástr af heitum anda.

Opt kemr krókr á móti bragSi.

Opt kemr laung sótt af litlu fári.

Opt kemr logn (regn) eptir hvassan vind (regn cpt-

ir reiSarslag).

Opt kemr mein eptir munuí.

Opt kemr óvcSr í endaSan þey.

Opt kemr ránglátr og hefnir réttláts.

Opt kemr satt eptir kvitt.

Opt kemr skúr eptir skin (skin eptir skúr).

Opt kcmr sviSi eptir sáran kláSa.

Opt kemr sultr eptir armóSs veizlu.

Opt kemr viS stirSa hönd og sáran fót.

Opt kemr ögun til bata.

Opt koma hefndir eptir þann dauSa.

Opt koma kröptug orS af klökkvu hjarta.

Opt koma lastmæli í staSiun lofstýrs.

Opt koma ósköp niSr Jar ekki skyldi.

Opt koma kvenna ráS köppum aS gagni.

Opt koma sannindin ófyrirsynju í Ijós.

Opt koma skilin orS úr skolpnum (skorpnum) belg.

Opt koma skökk orS úr skældura haus.

Öpt koma sæt orS af svikulu hjarta.

Opt kremr forsmán mcir hjartað, enn harSar álög-

ur líkamann.

Opt kunna tvíræS orS aS táldraga jafnvel hyggina

mann.

Opt kuiina Jrætuskrifin aS uppbyggja lærdóminn.

Opt kærir amman fyrir barniS.

Opt laumast stundargleSi meS stórri og lángri

hrygS.

Opt ieiSir íllt af illum stafkörlum (ilium lúngum).
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Opt leyna sæt orfc svikum.

Opt Ieynir mjalli Jjótum galla.

Opt leynist hugleysi undir harSneskju.

Opt lí$r sá nau$, sem annann gjörir ríkan.

Opt lifa feir illa, sem leingi ætla að lifa.

Opt lifa þeir leingi (verÖa gamlir), sem meS orSum

eru vegnir.

Opt liggja leingi í hle lofligar gjörSir.

Opt má af máli kenna hvör maSrinn er.

Opt má af eitriuu læknisdóm birla.

Opt má af litlu annars geS (gyrnd) merkja.

Opt má blygSast hinn ærusnauSi.

Opt má lítiS lagliga fara.

Opt má sá saklausi líSa meS þeiin sekaSa.

Opt má satt kyrt liggja.

Opt mátar slinni slóttugan tablmann.

Opt má vaskr víkja, þá vesæll skal ríkja.

Opt mega börn bera bríxli foreldra.

Opt missir sá sitt, sem meira beiSist.

Opt missir sofandi maSr JjaÖ, sem hann vakandi

kunni aS halda.

Opt mýkja orSin blíS ofrstríS.

Opt mælir sá fagrt, sem flátt hyggr.

Opt mætir óhóf óhóíL

Opt mætist kaldt veSr og kollhetta.

Opt njóta hjú góSi'a gesta.

Opt njóta niSjar kyns og kosta.

Opt notkast lítt þaS sínuni vin er sinjaS.

Opt nýast nafn upp aptr.

Opt nýtr hundr síns herra.

Opt nýtr óverSugr þess ei fekk verSugr.

Opt óskar ser heimskr maSr óþarfrar óskar.
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Opt óttast hinn ragi f>a$ ei er {>ess verdt. ?Ö

Opt prýfcir persónuna meir peníngrinn enn æran.

Opt ráða ósköp illa.

Opt ratar sá Jieim, sem rífcr seint.

Opt ratast kjöptugum satt á munn.

Opt reifcast ríkir af litlu.

Opt reifcast röskir illa.

Opt reifcist illa sá, sem til þess er .neyddr,

Opt ríkir ótrú meðal beztu bræÖra.

Opt rís hára af brottum grunni.

Opt ris lángt kíf af lítiili þrætu.

Opt ræör sá verr ræðr (vill).

Opt ræ$r vargr rae$ úlíi.

Opt sá hefnist er halloki verSr, og vegr sféan sigr.

Opt samneyta óarga dýrin.

Opt sfcr betr einn a&gætinn, enn sjö sem sitja á

vakt. íía&fö *Misrr itjO

Opt ser hygginn blindr betr enn heilskign.

Opt sitjandi sögur umfallast, ogliggjandi lýgi umbellr.

Opt sitr trúr ráðgjaíi hjá ótrúum, og eyíir hans

ráftum.

Opt skaðar þa$, sem yndælt þykir.

Opt skerÖir illr selskapr æru og virííng.

Opt skiljast góðir drykkir af dönsku keri.

Opt skoðar latr maðr verk sitt.

Opt sleppa óforhugsuö orfc af vörum.

Opt sleppr einum orS, og meinar £aíS ekki mcS.

Opt slökkur ein sorg aíra.

Opt snúast vandræÖi á veg gófcan (til verra).

Opt snýst gófcum last í lof (óvænt efni til gófcs).

Opt snýst i æÖi ófreytt þoliumæði.

Opt spííir fretr fyrir fylli.

Opt standast á hugir manua (hölda hugir).
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Opt stendr strá, {>ar stór trfc falla má.

Opt straffa stóru lestirnir pá smáu.

Opt svarar heimskr áftrenn hann heyrir.

Opt svelgist svaungum á sætum bita.

Opt svellr njósnarniönnum í munni.

Opt svíkja sæt orfc dárann.

Opt sýnist tröll fyrir dyrum standa, þá óttinn er

annarsvegar.

Opt tapast á einni stundu, það á mörgum dögum

var aflað.
;

Opt tefr offlýtirinn.

Opt tekst villigöltr af veiSihundi.

Opt tekr feil sá fró&i.

Opt tendrar hræsnin eld drambseminnar.

Opt valda orfcin smá ofrdeilum.

Opt vantar þann volduga þann lionum satt segi.

Opt veitir ókend fæ$a eptirköst.

Opt veldr hár stígi þúngu falli.

Opt veldr letin óraaki miklu.

Opt veltir lítil þúfa þúngu hlassi.

Opt verSa ávextirnir afskornir fyrrenn fullvaxnir eru.

Opt verfca beinaspjöll á boðinu.

Opt verÖa dygðirnar huldar, en lestirnir lofafcir.

Opt verfca hyggindin af heimskum foröktufc.

Opt verSa innbirlíngarnar sterkari sauuleikauum.

Opt verfca leitir í lautum.

Opt verfca letíngjarnir loiðir og lofsmáir.

Opt verða málin misjafnliga álitin.

Opt verða prettir meö prettum borgaÖir.

Opt verfta sárin sárt læknuS.

Opt veröa sóttir lífs aS sálar heilsubót.

Opt verða tveir úr einum, þr/r ef gamall verSr.

Opt verða verri eptirleyfar meðlætís enn mótlætis.

i



Opt verÖa Jranglyndir meiin Jmnghendtir.

Opt veröa ættirnar ólfkar sjálfura ser.

Opt verör af lítilli orsök stórt tilfelli.

Opt verÖr auÖsins herra hans þræll.

Opt verÖr bráökvödd vináttan, þá vantar auÖ og

ir.$% virðlrtgi(A nnuU 1

Opt verör dygÖin döfnunarlítil, £egar lasta þyrnar

umkríngja hana.

Opt verÖr dýr maÖr úr dálitlum pilti.

Opt verör einræöiö aÖ ólukku.

Opt verÖr eins mans virÖing annars forakt.

Opt verÖr epirlætis-barn afguð (ángr) sinna foreldra.

Opt verðr erridt vel að gjöra. * iqö
Opt verðr falskr af fölskum svikinn.

Opt verðr fánýtt að fullu gagni.

Opt verðr fátæk kona furstans kóróna.

Opt verðr fávís frí fyrir neti.

Opt verðr fis að fótakebli. >

Opt verðr gamall narri,

Opt verðr glaumr handa for geira ílugum.

Opt verðr góðr hestr úr göldum fola.

Opt verðr góðr vani af vondum yíirstíginn.

Opt verðr grátt gaman af griðkonu deilu.

Opt verðr grís af úlfi studdr.
I

Opt verðr hefndartíð til batnaðar vondum lýð.

Opt verðr hugprýðin að ofdyrfð.

Opt verðr hvinn að uppheingjandi {>jóf. v r»|ö

Opt verðr illr fyrir ódáðir hugaðr.

Opt verÖr illr ófyrirsynju upphafinn.

Opt verðr illr óvart að gagni.

Opt verÖr lángr að lúta.

Opt verðr leynilig synd opinberliga ströfluð.

Opt verðr lið aÖ lítilmagna. .
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Opt verfcr Ijótt gaman af litlu efni. yt jqö

öpt verðr mikill eldr (stórt bál) af litlum nei^íu.

Opt verðr náttúran yfirunniu af yðkun dygðanna.

Opt verÖr offljótr eptirá ofseinn.

Opt verftr ókominn dagr nmliftnum verri.

Opt verðr olboga barniö yndi sinna foreldra (æfcst

sinna systkyna).

Opt verÖr ótrúum endrgoldiö meÖ einsliáttuðuia

varnfngi.

Opt verör óttalaus óvarliga yfirfallinn.

Opt verðr kvalræÖi af konum.

Opt verÖr rettvísi að harðýðgi.

Opt vcrör rænan aÖ rýma fyrir hræzlunni.

Opt verÖr sá annars þurfi, sem sínum hefir auÖi amaS.

Opt verðr sá aumastr stafkari, sem á ríkasta foreldra.

Opt verÖr sá frægr, sera fyrri kerar á hólm.

Opt verör sá nwgan vann af einum yfirunninn.

Opt verÖr sá yfirunninn af því minna, sem er í~

hræddr fyrir fví meira.

Opt verÖr. skammvinnt illa feingiÖ arfagóz.

Opt verÖr sparsemin aÖ nízku.

Opt verÖr straífiö því stærra, sem {m' seinkar meira.

Opt verÖr trúgjarn tældr í ólukkuna.

Opt verÖr vaninn aÖ varaniigri náttúru.

Opt verÖr var um sig veiddr.

Opt verÖr vinfastr ástsælastr.

Opt verÖr vinskaprinn vistarstuttr (vinr 1' dag, óvinr

á morgun.

Opt verör um einn peníng stórt stríÖ haldiö.

Opt verÖr úngr asni gamall grobbíán.

Opt verÖr úngr grís gamall göltr.

Opt verör vondr vani af góöura yfirunnlnn. 1

Opt verör vondr verri, ef vegs er leitaö.
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Opt verSr vondr verstr sjálfum ser. • íf»ía^íí>

Opt verðr vondr víttr fyrir skammir.

Opt verfcr £aS á ræfrum predikaö, sem í svefnhús-

um er hjalaS.

Opt verfcr £afc útideyfa, sem snemma er ráS fyrir

gjört.

Opt verör þettlyndr Júngr í skauti. nfyfrtO

Opt verfcr prályndr að þagna mefc skömm.

Opt verÖr æskunnar eptirlæti aö ellinnar meinlætum.

Opt verfcr öílugum aflfátt (atburSalaus, ofrliÖa bor-

ól'í nfauiy^c ítno
t
Óibm(f uu

Opt vex drambsemin í dygðanna kransi.

Opt vex rósin meðal þyrna.

Opt vili tignast vel , sá lítt til lofs ser vinnr.

Opt vinnst sigr í seinni ferÖ.

Opt vinnst |>að meö lempni, sem ekki vinnst meö

makt. ibwvimfiviÖ'

Opt vinnr sá, sem undanlætr.

Opt uröu peir tilbaka, sera undan fóru.

Opt vyrfcist velgjörfcin ekki fyrir velgjörS.

Opt yfirvinnr vondr vani góða náttúru.

Opt ýfist sök til ógagns.

Opt parf einnrar stundar verk margra ára forsvar.

Opt pig tælir sá þú trúað heíir.

Opt þjóna tíu fyrir eins manns lukku.

Opt fcykir nábúa kýrin betri enn sín eigin.

Opt þýtr orö um eyra.

Opt æar hræddr án þarfar.

Ókvífcin samvizka er öruggr múrveggr.

OráSiS er a$ sá finnist, er ei meigi aöfinna.

ÓráSvandr heldr verri skaðann enn skörnmina.

ÓráSvönd dóttir skyldi ætíS heima sitja.

0r8 af illum gjörfcum, ætti hvör aS forSast.
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OrSalauB gleSi er ófullkomin.

OrSamælgi ber ætíS aS varast.

OrSanna (orSa sinna) er hvör ráSandi.

Oröa sinna á hvör staS.

OrS IríSr orSs (orS af orSi orös krefr).

OrS eru til alls fyrst.

OrSgnótt og speki fylgjast ei alltíS aS.

OrSin voldugra vilja liafa geingi.

OrS skal gjöra ótalandi börnum.

OrSstýr deyr aldrei hveim ser góSan getr.

Oröstýr hærri getr enginu fundiS, enn aS hann vi5

synd sjái. jTöv iqö

Orövar er opt syndvar. xtr* iqö 1

Orminum er skapfeldast aS skríSa. '**H'$ti lIÍTiqÖ

Orrir gestr viS gest. ui'f -ífrqö?

Osamheldi gjörir afllausa ]>á sterku.

Osamlyndi er móSir armóSsins.

Ósamþykku húsi er hætt viS falli. •sxl* iqO

Osanna skal óvinarins mál.
9

Osenar eignir kann enginn aS öfunda.

OsiSu illa foröist, sá í friSi vill lifa.
,:},

í iqO

Oska varliga þess, sem vandi er á.

OskiliS mál fær órettan úrskurö.

Osnotrir þykjast allt vita.

Osnotr maSr ef eignast fe, metnaSr hans þróast, en

mannvit aldrei.

OstaSfestin aSskilr vinina. "j JqÖ'
9

OstöSugleikinn er hinn stöSugasti, f>ví hann bregzt

aldrei.

Osvinnr maSr er sá, sem einum segir allan hug.

Osvinnr maSr finnr ei* pó haun s& dáraSr í dul-

mælum.
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y

Osvinnr raaSr hyggst æ rauni. lifa , éf Iianri við

vígi varast.

Ósvinnr maðr hyggr sér alla vifchlæendr vinL

Osvinnr maír vakir allar nætr* og er að raorgni

svo vís sem liann var.

Osvinnr maðr veit'sér aídrei mál maga.

Osvinnr maðr þykist allt vita , ef hann íinnr sér ei

annann vitrari.

Otamt veitir þeim, er ekki kann.

öta þarf fram aptrreknum.

Otraust sverfc er tveggja manna hræSa.

Otrú og fals slær sinn eiginn herra um háls (ótrúf

svíkr sinn eigin herra.

Otrúr vinr er verri enn óvinr. n^í
Ottar er fremst í flokki J>á flýa skal.

Otti er örkvisi ættar hvörrar.

Otti og elska þénaranna staðfestir bezt stjórn yflr-

mannanna.

Otti fyrir straffinu hindrar margan íllt aÖ gjöra.

Ottinn hefir gufcina gjört.

Ovandari er eptirleikrinn enn sá fyrri.

Ovina munnr mælir engum vel.

Ovinar síns skal enginn vina vinr vera.

Ovísar eru brautir hins auðnusama.
f

Ovís er auðlegðar endir.
r

Ovizka er illgirninnar systir.

Ovíst er hvör aÖ annars höfði hleðr (hvör annann

,
grefr).

Ov/st er hvör auranna nýtr, þá öndina fr.ýtr.

Ovíst er hvört lengr endist líf eða litlir aurar.

Ovitrligt bragð er að spotta ókunna menn.

Ovæntum gjörir fá óvænta máltíð.

Ovænu efni snýr gu8 opt til gó$s.
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Ófakklæti er vottr illrar náttilru (er æítet mcSal --

^ allra lasta.

Oþokkinn er þræll einnar auírtegfcar.

Oþokkinn liggr á aufci, sem ormr á gulli.

OæÖra bekk aÖ byggja, skyldi engan hryggja.

Oætisfiskum skal útkasta, þó feitir og fagrir seu.

p.

Jt artr er skorinn skamtr.

Passlig pylsa er bezt.

Passligt prjál prýfcir ilesta, en um of alla skemmir. '

Peníngarnir eru aflsinar útrettínganna.

Peníngr er peníngs brófcir.

Peníngr er krínglóttr, svo hann velti milli allra

landa. ^ "<- t?

Peníngrinn gjörir píkuna girniliga, jafnvel J>ó ei

annað hafi.

Peníngrinn veitir álit og eðalborinheit
,
því er hanrt

höfðíngi í hvörri sveit.

Peníngrinn þegir, og orkar fó raiklu.

Pcnninn kann opt aÖ vinna meir enn sverðið.

Persónan er peníngnum betri.

Petr heíir nógar fíngr, {i>ó einn fari.

Piága er píslarvætti.

Prestagóz plagar ei leingi vara.

Presta (prófasta) plógr er penínga rógr.

Prestfiskr er fagr og magr.

Prett skal ei með pretti betala.

Prettr er aldrei rettr.

Prjálið láttu þer fara frá.

P^jál og skraut kemr mörgum í þraut.

^rófa allt áðrenn þú úrskurÖinri álcggr.
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Prófsteinninn reynir gulH5
?
en gullið manninn.

Prófsteinninn sýnir metalsins mæti.

Prúfclyndið er prýði göfugra raanna. fj

Prúðr er hvör mefcan peuíngrinn stofcar.

Prýö það embætti, sem f>ú ert í.

Pútur elska mútur. H
Pútur eru presta frillur. Ú
Fútur [>urfa ei kvíða, pínkil fá f>ær ?íða«

•musúm mcdioi zr i n #

iJ/áSabreytni verSr opt lukku breytni.

Ráfcagjörfcin rífcr á undan.

Ráfc eptir gjörð eru ei mikilsverí.

Rá$ er a$ forakta ei ráS hins auma.

RáS er a$ sjá vifc svikum. 3 «6**

RáÖ er betra enn röskJigt afl, f>á rekkar kJjúfa

drumba.

RáS er betra að raun sé góS, enn raup mikið í orði.

RáS er gjörandi gáta. •*

Ráð eru góð ef gefast, nýt ef |>ú nemr, þörf ef J>ú

Rá$ eru raunar (í raun) gófc.

Ráfcfátt verðr rögum prátt.

Ráð fræSir rettvísan.

Ráðgast helzt viö réttvísa menn.

Ráfc heíir sá á reipi heldt.

Ráðliollir og trúir þenarar eru kóngsins beztu ger-

seraar.

Ráðhollr vertu, réttdæmr og reifcistiltr
,

og muntu

f>ér lofs leita.

RáSiÖ gefr vísdóm og viísjálni-

Ráfcrík et eyudin í þeira rángláta.
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Rá5 skal fá hjá reyndnm vin.

Ráðs-ma&r og ræktar* skal fyrir kyrkju setjast.
«

Ráðstu ei á þaöy scm ofvaxið er mannligri orkiu

Ráðsvinnr maðr tekr fyrst ráð það bezta.

Ráðum verðr rýmdr frá ser bagi.

Ráðvendnin er afFaragóð.

Ráðvendni og haldinyrði eru beztu ráð mót lýgi og

baktali. ..<iij &iitíd uj

Ráð pú hvörjum heillt af hjarta.

Ráð þú smíðum þínura, eg mun ráða ferðum muium.

Ragr (linr) bartskeri gjörir fúin sár*

Ragr er sá við rassinn glímir.

Ragr er sá sem rennr fyrir öðrum einum.

Ragr hundr er ákafari að gelta enn bíta.

Ragr maðr ber bleyði fyrir, en bríxlyrði á baki.
T

Ragr maðr fiplar aldrei fríða konu.

Ragr maðr kann traudt sinu óvin að yfirstiga.

Ragr og áleitinn má reisandi vera (er rettr for-

Ragr óvinr skaðar leyniliga, en hugprúðr opinberliga.

Rakst krókr á liala hans.
* A I V Z 4* & w ^ t* A ' * mm^ * m\ í / I • "

Ramr er örn í sátri.

Ramvilt er hamíngju hjólið.

Rángíeingið fé er rírð í pújL

Rángfeinginn ríkdómr er volæði verri.

Rángfeingið vald er af öllura hatað.

Rángindu skal ei með rángindum hefníi, b

Ránglátr er rángláts bróðir.

Ránglátr má ei saka sinn maka (líka).

Rángliga geíið kemr sjaldau aptr.

Rángr gróði er grandnæmastr.

Rasa ei fyrir ráð fram.

(18)

^jn^i m * *

lAv irettl..
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JtasíS er opt ors'ók til rammligrar villn.

Rata skærin götu sína.

Raún er áð vera að verki me5 þræltim.

Raun er rettr dreingr.

Raung heyrn (eptirtekt) gjörir rángan framburð.

Raung vog, stika og mælir orka reiði.

Raunin er ólýgnust (er ljósast vitni).

Raunin sest bezt f»á rekr í þrautir.

Raupaftu ekki af þinni vizku, en lát raunina sýna

liana.

Raupaðu ekki meira enn þángað til full er skjóSan.

Rauparans fe er stærra enn hans hyrzla.

Rauparinn hefir fullar gnpnir af gcijíi.

Raup er rags manns gaman.

Raustin auðkennir fnglinn.

Refa trú er öllum ótrú.

Refi er gildra gestahús.

Refr er geinginn í gildru.

Refr hiafni ráft gefr.

Réfrinn sem vill íiskinn fánga, má a5 minnsta lcosti

klærnar væta.

Reifti er illum ónýt (er bcrnskra manna bevfsíng).

ReiÖi er sjaldan rettvís (rettorÖ).

Reiftin er hrýni hugprýðinnar (bötSull allra lasta).

Reiftin er rángs hugar verk (stutt æÖi, verstr ráð-

gjafi).

ReiSin gjörir útlæga skynsemina.

Reifcinn maftr fyllist rángs hugar, ei hann satt

kann segja.

Reifcin og vín lætr hjartað segja til sín.

Reifti skal rúm gefa.

ReiSr rækjandi ræÖir [>aÖ helzt, er hann vildi sízt

satt vita.
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ReiSitregr skyldi rettsinnaSr maCr.

Reifci-yrði eru ei rettyrði.

Reiðstu ei raeir enn raun tilber.

Reiðstu ei þcim, sem raunar vill gott, (peira, píir

ræðr heillt.

Reiðstu ei þínum maka, því það mínkar þína virSíng.

Reikníngsskapr fyrir rettvís or<5 og verk, er ei

óttaligr.

Rek burt hrygS úr hjartans bygS.

Rekkjuvoðin hefir sínar deilur.

Rekr enn skötu á þirli.

Rekr tídt, þó rói eg öllum árum.

Renar hugr, þá ragr er dugr.

Rennr blóÖ til skyldu.

Rett er a<5 ræna, sagði refr, (enginn hefir það guíS

ekki gefr).

Rett er bezt, en rángt er verst.

Rett er gufci gjörvallt afc Jakka.

Rett er satt.

Rett er þó ríkir deyi.

Rettfeingið og réttbrúkaS fé , er til æru |>eim , sem
áheldr.

Réttkvefcið er sérhva<5 satt.

Rettlátr hefir sjaldan ríkr orSið.

Réttlátr vaktar sín verk.

Rettlætfó og rentugjöld eru ríkjanna höfuSstóIpar.

Réttlæti er röskum stallbróðir.

Réttu a$ honum laungutaungina, o: forsmáfcu hann.

Réttvísin er manndygðanna móÖir (rót allra dygða,

upphefr manninn bezt).

Réttrinn og mútan eru hvörs annars óvinr.

Réttr og saunr aSall kemr af dygfcinni.

(18*)
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Rettr rcikníngr gjörir góSan stailbræSra&kap.

Rett þig cptir rekkjuvoðunum.

Reykja skal til retta.

Rcyndin gjörir það gott.

Reyndr raaSr er jafnan þolinmóSari, enn liiun ó-

reyndi.

Reyndr veit, en óreyndr tortryggir.

Reynd vinnr óvissu,

Rcyn hvaS rettast (sannast) cr, svo þú rasir ekki

fyrir ráS fram.

Reyn hvaS sannast se, áSrcim Jní segfr.

Reynslan auglýsir alla hluti og peirra náttúnu

Reynslan er allra manna skólameistari.

Reynslan kennir meira ehh konstin.

Ríkari er eign enn umboS.

Ríkari verSr (hlýtr) aS ráSa.

Ríkar teingSir reka margan í þrældóm.

Ríkastr er hvör hugspakastr.

Ríkdóminn skai rækja, en ekki hjartaS viS hann

festa.

Ríkdóm og vellyst rækja ilcstir.

Rikdómrinn er góSr og vondr, eptir f>ví sem hami

er, sem á honum heldr.

Rikdómriim er góSr þeim, sem hann rbtt brúka.

Ríkdómrinn er snara mörgum peim, sem eptir hon~

um sækja.

Rík er kyníylgjan.

R/kir eiga völ á vinum.

Ríkir menn forSast gjarnan felagskap þeirra fátækiu

Ríki sitt skal ráSsnotr hvör í hóíi háfa.

Ríkismanna hyJli er iiauta fylli.
v

Kikisnianna reigúiguum er viSbrugðiS.
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Rikra manna lygar eru ljósuhi sanniudura fátækra

fríðari.

Ríkr án skynscmdar er sem laumlaus asni, sem ber

mikfó gull og gersemar.

llíkr ef ert, gleym ekki fátækum.

Ríkr geingr rósum á, ráfar snauðr þyriium hjá.

llíkr maÖr er öfundaðr, en fátækr foraktaðrj

ttíkr sjúkr eignir á, ekki ser þó bæta má.

ttíkum lánafc leggst í lóg.

ttír er heimburÖarbagginn (vetrar heiinburÖiíiun).

ttír er kotúnga sæla (ræntr malr).

ttírt er óskafeð.

Rírt verftr lof, þá renar lukka.

ttírt verÖr raupfó, þá rekst til baka.

ttís enn reykr úr bröndunum (rekkr úr bönduuuin).

ttíla mun göltrinn, ef grísinn er drepinn.

ttó er bæar prýÖi (þá refóin dvín).

ttógs túngu ber afc reka úr Inisi.

ttógrinn er kærleikans mesta plága (ruglar almenni-

iigum frfói.

ttólig fríheifc eru betri enn stórt embætli og auÖ-

leg$.

Rósamt er þaft líf, sem ser er eiuskis ílls me&vilandi.

Rósamt líf me<5 hugprýfci holl eru gæði.

Rós er opt mefcal þyrna.

ttoskinn múgr er ráðadrjúgr.

ttotaðr köttur rýfr aldrei mús.

Rótast mundi móðir vor í moidinni.

Rót dygiSanna er röm, eu allsætr ávöxtur.

Roína verðr sæði iyrrenn færir ávöxt.

ttót skynseminnar fúnar ekki.

Rúm er öllu ætJaÖ af gifói.

Rustinn fær sitt nafn af sínum háttuui.
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Rustinn ofmettr er ófyrirsinju borSsettr.

Ryðja verðr voða úr veigi.

Ryfinn klæðnafrr táknar hyrðulausan.

Rýkr a$ þeim ragastr er.

Rýkr ekki reykrinn í augun.

Ræðan ávísar röksemdina.

Ræðr hvör orÖum og illum aðskotum.

Ræk ei grunsemi ne rægitúngu.

Rækja ber jafnaðargeft, ef gott er.

Ræki livör sitt hreiðr, f>ví ekki er sumar alltfó.

Rækt og elska lieldst helzt við gamla lýÖi, |>eim er

purftugum dugir.

Ræk þína alla ætt.

Ræk ])ín hiis og hjú.

Röm er sí-gæfan (ógæfan).

Röm er reykjarsvælan.

Röra eru reiði-tár.

allt, sem allt gefr.

Sá á björn, sem banasár veitir.

Sá á ekki íjárs si'ns ráÖ, sem ekki er fulltíSa.

Sá á fe, sem ekki er fæddr (borinn).

Sá á frjálst, sem áleggr.

Sá á fund, sem fiiihr', ef enginn finnst eigandinn.

Sá á færst, sem flestu stelr.

Sá á hálfan rett á ser, sera í gestaboÖ óboÖinn inn-

geingr.

Sá á heJzt aS aktast, sem ylir er settr.

Sá á hund, sem elr.

Sá á jafnan góðs aÖ vænta, sem engum nema gott

auösýnir.
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Sá á ílls von, seni öllum vill illa.

Sá á kjöriu, sem kastar stærst.

Sá á konu, sem kaupir.

Sá á lángt heim, sem aft óvísu landi leitar.

Sá á leikinn, sem síðar kastar (sem síftar teblir.

Sá á lykt sem fyrst íinnr.

Sá á mest að virðast, sem þess er verðugastr,

Sá á kvöi, sem á vöi.

Sá á sök á máli, sem móti er gjört.

Sá á þarfan hiut, sem á þrifna konu.

Sá beiÖir er þarf, liinn veitir er vill.

Sá belgr er tórnr, sem af annars viti cr uppblásiuu.

Sá ber bÖl, sem hamíngian liatar.

Sá bíör ekki leingi , sem íljtSta úrlausn fær (fljótan

náttvero),

Sá biftr hjartanligast um brauo*, sem IiúngraSr er.

Sá bindr fjandann, sem bjargar óverðugum.

Sá bindr sig í niikið, sem mútuna þiggr.

Sá bítr sárt, seni sig þarf að verja.

Sá blindar augun, sem ber fe í dóma.

Sá býftr sitt liár, sem annars reitir.

Sá bætir synd viÖ synd, sem hana forsvarar*

Sá dafnar bezt, sem drjúgliga neytir.

Sá dauoi heíir sinn dóm meÖ ser.

Saddr veit ei hvar svángr sitr.

Sá deyr enginn, jSein dýrt kaupir*

Sá dó í reyk, sem reykinu seldi.

Sá drepr opt fæti, sem augnanna missir.

Sá dylst leingi, sem dugir aÖ smjaÖra.

Sá ei heíir, týnir eingu.

Sá einn veit, scm reynir (scm svángr er).

Sá einn veit, sem s/ns bams augu ser.

Sá ei vill öÖrum laga unna, skal ei laga njóta*
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Sá ekkert gjörir, lærir íllt a$ gjora.

Sá ekr góðu hlassi i garft, sera fær góSa konu«

Sá eldiim vill hafa, hlýtr reykinn aÖ þola.

Sá er britinn verstr, sem sjálfan sig tælir.

Sá er bundinn í báða skó, sem óttinn og elskan

bindr.

Sá er- droingr, sem vit>geingr.

Sá er eins stór narri, sem hlær aS öllu, og hinn,

sem setr allt fyrir sig.

Sá er ekki alltíÖ forsjáll, sem öðrum ráðleggr.

Sá er ekki ailtíð (alla daga) þræll (vesæll), sem eina

nótt er sééir.

Sá er ekki gleöivandr, sem garanar (leikr) ser aÖ

hvosshausnum.

Sá er ekki klókr, sem ekki kann sig;

Sá er ekki leingi sælJ , sem leingi og djarfliga

syndgar. '

Sá er ekki sjálfráftr, scm öSrum er háör.

Sá er ekki sterkr, sem ekki er staÖfastr í neySinni.

Sá er ekki verðugr aufcs, sem ekki vill hyrfta.

Sá er ckki verftugr ærunnar, sem hana vill ei þiggja.

Sá er ekki vís, sem margt veit, heldr sá sem nyt-

samt veit. í w <

Sá er enginn barinn, sem húsbóndans skinan gjörm

Sá er enginn daufr, sem drottni (guð) heyrir.

Sá er enginn eiim, sem guÖ er met).

Sá er enginíi glaðr, sem annann þreyr.

Sá er onginn heiil , sem í huga er veikr (hugrina

kreinkir). '

Sá er cnginu heirnskr, sein vcit hvaft ser hæflr.

Sá er enginn hræddr, sem rettlætið óttast.

Sá er engiim (varla) (ekki) lastandi (er lastandi)*

• sera leysir sitt líf Jjúgandi.
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Sá er enginn leppalúíi, aS ei vili fá ser brúfci.

Sá er enginn ólánsmaðr, sem énginn hetir ólán af.

Sá er eldrinn heitastr, sem á sjálfum brennr.

Sá er fárligastr fjandmafcr, sem heíir hírligt yfír-

bragð, en hatrsfulit hjarta.

Sá er fátækr sem erviðar og ekki þrífst.

Sá er fátækr, sem vill verða ríkr.

Sá er flærðum nærstr, sem fjandanum er kjærstr.

Sá er fornkveöinn orÖsháttr.

Sá er frjáls, sem fer úr landi.

Sá ér frjálsari, sem úr Iieiminum fer, enn hinn er

í hann kemr.

Sá er fuglinn verstiysem í sjálfs síns hreiÖr dr/tr

(yfirgefr).

Sá er gjarnan til friíis, sem gó$a samvizku hefir.

Sá er heiðrsverðr, sem engum gjörir órett.

Sá er heimskr, sem hús sitt setr eptir hvörs manns

sögn (ráði).

Sá er hinn vesælasti, er sínum lífdögum eyðir í

heipt og hatri.

Sá er hvepsinn í dag, sem hánga á á morgun.

Sá er hvörki prestr ne gestr, eg meti ei sjállan mig
• : mest. vktb

Sá er hvör vaskr, er sig ver, vrfc hvörn sem hann á.

Sá er hygginn (sterkr), sem hvörskyns ógæfu getr

borið. nh-'tuíi jííu •

-dj ú&

Sá er höfði'ngjans vinr, sem honum gefr.

Sá er jaí'nan gruuaíSr, sem fyrst heír upp ákæruna.

Sá er illa yíirstíginn, sem ei getr sinnar bræÖí

bundist.

Sá er ilkí ör, sem á annars er.

Sá er illr viðreignar, sem ref ber í brjósti.
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Sá er kostrinn beztr og hollastr, eera bæfci mettar

og raátkar.

Sá er lángt frá höfðíngjunum , sem er frí fyrir

þeirra yfirgángi.

Sá er lýttr, sem ekki fylgír lands-siÖnura.

Sá er makliga hræddr, sem háttsemina ei hafa vill.

Sá er margr (tíÖum) boÖinn, hann er ekki svarinu.

Sá er margr hvolpr heima, sem Jjón er lángt frá.

Sá er margr kjörinn, hann er ekki krýndr.

Sá er nærstr aö herja, sem sig vill ei verja.

Sá er nærstr skaöanum, sem sitr leingst frá borÖi.

Sá er Oddr, er fór til Bjarmalands.

Sá er ofarliga haltr, sem á höföinu er fatlaÖr.

Sá er ófróÖr, sem einskis spyr.

Sá er ógöfgari og minni, er öörum fóstrar harn.

Sá er opt líílaus, sem er hnííiaus.

Sá er ópolandi dári, sem vill allt sh eptir sínu geÖi-

Sá er prísverÖastr, sem mest prýÖir dagfariÖ me$

dygÖunum.
|

Sá er rettiliga forsjáll, sem rækir hetr sálina enn

líkaraann.

Sá er sigrinn heztr, sem án blóÖs er unninn.

Sá er skattrinn heztr, sem meÖ skilum cr fenginn.

Sá er skyldr aö leysa annars vandræÖi, er aÖspyr.

Sá er stallbróöir beztr, sem er trúr.

Sá er svinnr, er sig kann, og ser hvaÖ hæfir.

Sá er sælj, er sjálfr má sína nauösyn bæta.

Sá er sæll, er síuu ann (sem er áuægÖr).

Sá er vegr beztr, sem greiöist til batnaöar. *

Sá er vegr villr, sem hafskip hleypr.

Sá er vel vís, sem vís er af annars skaÖa.

Sá er veröugr atS bera eÖalsteina, sein er prýihir

meÖ eðla-dygöum*
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Sá er verðugr gott aS þiggja, sem þa$ vel þakkar.

Sá er verðugr virðíngai', sera við henui tekr nauðugr.

Sá er verðugr síns kjöts, er sitt kál át.

Sá er verst þrælkaÖr, sem vellyst og hrygÖ undir-

eins ástríÖir.

Sá er vinr, sem veita kann (til vams segir).

Sá er vinr öÖrum, sem villt (heillt eitt) segir#

Sá er vís, sem í hendinni er.

Sá er vís, sem stendr í sjálfs síns ljósi.

Sá er vitr, sem hverfr £ar frá, sem hann fær ckki

fáng á.

Sá er vitr, sem í tíma fegir (sem hlýÖir góöum

ráÖum).

Sá er pjófrinn verstr, sem úr sjálfs síns hendi

stelr. .

Sá er pjóninn trúastr, sem elskar sinn herra.

Sá er ærulaus, sem er agalaus.

Sá er ættliÖrinn eöalligastr, sem óttast guÖ.

Sá etr ílest, sem færst á.

Sá falski hefir Jacobs raust og Esau hendr.

Sá fátæki heíir fe innan opinna dyra.

Sá feingr er ónýtr, sem engum kemr til gagns.

Sá fekk ei allan sinn viJja, sem sá sinn fööur

heingÖan.

Sá fekk kamb til hárs síns, segist um pann sem
illa giptist.

Sá ffelag gjörir viÖ guÖ, gakk frá honum ei (geingr

ei frá honum).

Sá fellr harÖast, sem á hæl dettr.

Sá fellr opt, sem fángiÖ býÖr.

Sá felst, er sig finnr sakbitinn.

Sá fer ekki sckr af píngi, sem sjálfr á aÖ dæma.
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Sá fer margr meíS bogann, sem ekki kann a$ toga

Iiann..

Sá fer seint (tregr) á skóginn , sem hræfcist hvöm
fauskinn.

Sá finnr að, sem um er IiugaS.

Sá finnr margr fe, sem ekki finnr frægS.

Sá iirrir annann fe, sem fola kaupir, nema kv/ga

komi á mót.

Sá flær sem fantr, sem fær ei kropp úr skiiini.

Safuast þegar samankemr.

Sá fugl, sem lengi sefr á siuni sæng, fær h'tifc

fyrir sitt néf.

Sá fær byr, sem bfðr.

Sá fær ervidt, sem leingi villist.

Sá fær lieiðarligt álit, sem Iiagar ser vel lijá

mönnum.

Sá fær naumt kaup, sem neyðist til ai> Iilaupa.

Sá fær oipt sorg fyrir gleði, sem giptist.

Sá fær opt viröínguna (æruna) , sem miimst sækist

eptir Iienni^

Sá fær, sem falar.

Sá gaf, sem allt átti (o: gu$). j

Sá gaf, sem alclrei átti (o: djöfulliim).

Sá gaf kú, sem eina (enga) átti.

Sá gefr ekkert, sem gjöfinni seiukar*

Sá gefr Iiljófc af ser, sem á kemr.

Sá gefr tvisvar (tvöíaldt) , sem fijótt gefr.

Sá geingr ei einn til verks, sem annar fylgir*

Sá geingr margs á mis, sem margt girnist.

Sá getr sett þfg á bak.

Sá geymir dýrt, sem friSinn geymir.

S$ gjörir bezt, sem er sjálfs síns erfingi.

Sá gjörir ekki öSrum gagn, sem einskis vill ímissa.



285

Sá gjörir falt, sem viS hýSr.

Sá gjörir sciut til góSa, sem ekki gefr fyrrenn Iiann

er beSinn. '

Sá gjörir sig opt veikan, sem annann gjörir sterkan.

Sá gjörir villuna (gátuna) , sem geingr aS og stelr.

Sá góSu sáir, mun gott uppskera.

Sá gret ei fyrir gull, sem ei átti (sem gull fekk ei

aS gjá).

Sagt getr maSr margt suraarlángan dag.

Sá hcfndist lítt, er sjálfan sig hjó.

'

Sá hefir allt, sem guSi treystir (guS er meS).

Sá hefir allt, sern kjapta kann.

Sá hefir ei, sem ei hættir)

Sá heíir ei (fær ei) veiöina, sem ei vill væta sig*

Sá hefir etiS skaSa egg, sem ei kauii aS þegja.

Sá heíir fullt í fángi, sem viS fjandann glýmir*

Sá heíir gæfu, sera guS vill.

Sá hcíir góSan reiSskjót, sera náSin Drottins ber &

höndum.

Sá heíir hálfnaS verkiS, sem hefir vel byrjaS.

Sá hefir krás, sem krefr.

Sá hcfir minnst, sem mest girnist.

Sá helir nóg, ser nægja lætr.

Sá heíir opt, sem fyrst sinjar.

Sá heiir ráS, sqm tagli (reipi) heldr.

Sá hcfir (ver, vinnr) sitt mál, sem þrástr er.

Sá fær tvöfaldt ágæti, sem ei lætr á ser sýnast, aS

hann þykist ágætr.

Sá heiir vcl skotiS, sem hæfir sinn dvín>

Sá heíir þaS fyrsta saliS goidiS, sem meS þökkum

þiggr velgjörninginiu

Sá hcimski heidr hvörn mann heimskari ser.

Sá hcyrir gjarnan mörgum, sem margt yill iæra.
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Sá hinn Iiuglausi hræSist, fyrrenn háskinn er á

ferðum.

Sá hlaut (fekk) skellinn er skyldi.

Sá hlýtr að vera saurugr, sem í saurugt geingr. 1

Sá hlær margr, sem ekki er gladt um hjartarætrnar.

Sá hreppir gæfu, sem góSan granna fær.

Sá hrækir margr hraustliga, sem ekki er heilbrygSr.

Sá höggr sig sjálfan, sem saklausan deySir.

Sá jafnar síðurnar, sem um hrygg veltir.

Sá í botninn fer, veit hvörsu bjart J>ar er.

Sá jetr mest úr fatinu, er fjærst J»ví sitr.

SakaSr skal ei segja fram vitni.

Sá kann að haga skautinu eptir veSrinu (að sntia

snældunni sinni).

Sá kann ai> heiðra hofFóIkiS.

Sá kann ekki (hefir ekki) aS segja af súru, sem
aldrei sýpr (bítr) nema sætt.

Sá kann ekki aS keira, sem ekki kann aS snúa.

Sá kann ekki aS ríkja, sem ekki kann aÖ svíkja.

Sá kann ekki aS stela, sem ekki kann aS fela.

Sá kann ekki aS stjórna, sem ekki heíir lært aÖ þena.

Sá kann ekki gott aS f>iggja, sem ei þakkar.

Sá kann frá mörgu aS segja, sem margt heíir seð

og reynt.

Sá kann hvast svcrS hunángi smyrja.

Sá kann margr aÖ vera rettsýnn, sem er nízkr.

Sá kann varla grein góís og ílis, sem lastar f>aS

sem lofsverdt er.

Sakaráberi á aÖ vera fyrir hvörri sök.

Sá kemr dagr, að svíniÖ þarf síns hala.

Sá kemst aldrei hátt, sem ekki hugsar nema smátt.

Sá kennir öSrum vaSiS, sem undanr/Sr.

SaklcysiÖ er sá bezti kastali.
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Sá kló, sem kunni.

Sá knífr þarf livass (beittr), sem hórkarlinn geldir.

Sá lagar mörgum mismæli, sem margt talar.

Sálar-góz gefr andlits fegurð.

Sá leggr á, sem frjálst á.

Sá leggr snöru fyrir sjálfan sig, sem aSra saman-

rægir.

Sá leingi vonar að lifa, gleymir því hann muni deya.

Sá liíir ci leingi, sem Jítið geingr á móti.

Sá lifir lengst, sem lengst jetr (drekkr).

Sá lógar fei sínu, sem lánar peim r/ka.

Sá lógar mörgu mismæli, sem margt talar.

Salómons asni er svíðíngr hvör.

Saltið bætir allt, nema mjöl og malt.

Sá lýgr margt, sem margt fleiprar.

Sá má drekka, sem engu gleymir parfyrir.

Sama er á blafcinu (brefinu).

Sama er mer, hvör góðr maÖr gjörir.

Sama er svín á soÖi brent.

Sá má fullvel fasta, sem íisk hefir á borSi.

Sá má hafa breiftan lófa, sem byrgir fyrir allra

munn.

Sá má láta sinn vilja, sem lifa skal eptir vild síns

herra.

Sá má kaliast mikill, sem veit, vill og getr.

Sá man annann, er hann mest þreyr (ann, sem
lauk sendir).

Samandregv flautamenn og maura.

Saman er bræðra eign bezt aÖ sjá.

Sainan klingja spekíngar.

Saman liggja veðr og óveSr.

Sanian renna (skríða) níðíngar.

Saman sækir sifja (sifjaÖ) blóÖ.

•
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Saraa rignir og sama snjóar serhvört ár.

Sá má svarii djarfliga, sem gjörir ærliga. UolaU

Sá má vera hraðfættr, sem hleypr við daufíann (seitt

rifinn er). Á&anhÁ íls&mnana
Sama (samt) þýtr í þeim skjá, þó ekkert se gatiS [i.

Sami er maft þó annarr se kyrtillinn.

Sami kokkrinn hringir.

Sami rýkr seiÖrinn. 1

Sarai saur er verstr. í .. jqo iJfnisg:

Sá missir ekkert, sem ekkert heíir (á)* g:

Saralíkir fuglar íljúga ser í hóp.
f/
núa& Isv isjn.ijg,

Samlyndi ebiir Iítilmagna bezt.
f ni 6<[b iitjígö' is8

Samlýndir samsveitast bezt. IM'j iéuJiö 'ig.

Samlyndi trúlyndra er |>aÖ bezta epíirlæti. £g
Samr er glópr, t>ó gyltr se hjiipr. „i&fe

£ámr er mafcr, þó fíngrgull fjölgi. q i^aia^tQ:
Sarar er præll saurugura verkura. : .inúoií

Samsinn ei íllt með illum. : t i^ &3:

Samtal er sorga læknir. » í ' >ói.i £8:

Samt er gott barn við síg (samr er hann við sig)*3

;

Samt er krákan svört, |)ó henni se batSiÖ gjört.

Sá raun þrífast, sera þarfr er. 'hí^aaihaus ií> i&2

Samvizka góÖ er sælgæti lífsins. h2

Samvizkunnar dómr er hinn sannasti. ii*j iÁn jbS

Samvizkunnar sök heíir opt illjjúng orðiÖ. ío/i

Samþykki er staðanna styrkr. lua iJ/if 3ib& .

Sannarligt lof er ekki um of.

Sanngirni er sátta móftir.

Sannleikans er hvör verðr. tuixx Tás>i i»8

Sannleikanum verða menn sárreiÖastir.

Sannleik8 orðin eru einföld (eru beiskr pipar).

Sannleikrinn er sagna beztr (betrar serhvört mál).

Sannleikrinn er sagnafár, iýgin lángorS.

b2
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Sannleikrinn kerar opt ófyrirsynju i Ijós.

Sannleikrinn sökkur niðr stundum, en kafuar \>6

aldrei. • fitía á&
Sannmælt kvinna á ser fá vini.

Sannkveftift er saungrinn bezti.

Sá nýðist opt á sjálfum ser, sem ekki gjörir það á

öðrum. »

Sá nýtr falls, sem fær af bctra.

Sá nýtr opt annars, sem óverfcugr er sjálfr.

Sá nýtr opt, sem ekki skyldi.

Sá nær vel heim, sem lendir í liimnariki.

Sá ógipti sparar sitt líf frá lángri mæSu.

Sá óttast ekki ólukkuna, sem eptir henni bíSr.

Sá óttast í stokkinn (sekkinn) a$ fara, sem sat £ar

Sá peníngr má vera dýr, sem sóktr er um þveran

heimiun. I£g
Sá púíigr er tórar, sem annars peníngr er í. . 3.

Sá ráftvandi artar sjálfan sig bezt.

Sárari eru sönn bríxlyrði, enn login lastyrfci.

Sá rennr ei tiibaka, sem rett geingr.

Sár er sundmagabólan (systkyna reiði).

Sá ríftr seint úr hlafcinu, sem snemraa bindr sporana.

Sá ríki etr nær hann vill, sá fátæki nær hann fær

nokkuð. .''*jia3

Sárt bítr soltin lús.

Sárt býr þú nú við mig þóra, sagSi Haraldr gylli.

Sárt er sverÖ í nýrura.

Sá ræðr mundi, sem mey gefr (giptir).

Sá segir flest af Olafi kóngi, sem hvörki heíir

heyrt hann ne seð.

Sá eeinni dagr skal vera lærisveinn hing fyrra.

(19)
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Sá, sera a$ra vill kúnna, vanili sjálfan sig.

Sá, seni aðra vill svíkja, verðr opt af öðrum svikinn.

Sá, sem aftra vill mefc orfcum skafca, skaSar sjálf-

an sig.

Sá, sem á gullinu geingr, aktar J>aÖ ekki.

Sá, scm á hnjáuum stendr, á skemra að sjá til

jarðarinnar.

Sá, sem aldrei er for,vitinn, vcrfcr aldrei fróðr. *

Sá, sem aldrei þykist hafa nóg, er trauðjiga þakklátr.

Sá, sem alltíÖ er í efa, útrettir lítið.

Sá, scm alltfö talar þaÖ hann vill, má opt heyra

pað liann ekki vill.

Sá, sem áminnir annann, skal ekki vera í sömu löst-

um fundinn.

Sá, sem anuann fellir, dettr optast sjálfr meft honum.

Sá, sem auSgar sig rángliga, tapar meiru cnn hanu

ætlar.

Sá, sem. bezt gjörir, er bezl lofsverSr.

Sá, sem bíftr eptir annari hríngíngu til boriSs, fær

opt Iítið að eta.

Sá, sem dári er haldinn á mannfundum, er sjaldan

hygginn heima.

Sá, sem eignast aftaltreíS, eignast ver&r Jkvisti nieft.

Sá, scm cinskis ráð viii hafa, heidr sig öiium

hyggnari.

Sá, sem einusinni stelr, má allti'S heita þjófr.

Sá, sem eittsinn kemst í almannaróm , kcmst ei

snarliga þar út.

Sá, sem ekkert gjörir, tckr um sííir til aS gjöra

Sá, sem ekki gjörir meÖ crviöinu gott, gjörir mc$

yðjuleysinu íljt.
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Sá, sem ekki Iieíir íllt gjört, |>arf ekki íllt að hræð-

ast.

Sá, sem ekki lieíir kalk, hlýtr að líma mefc leyr.

Sá, sem ekki hyrðir um lítiö ^ missir þar fyrir opt

mikið.

Sá, sem ekki kann að þegja, kanu ekki heldr rett

að tala.
*

Sá, sem ekki kann aÖ þekkja sig, kann ekki aÖ leið-

retta sig.

Sá, sem ekki kann að leyna sínum lýtum, hvörnig

kann hann að leyna annara?

Sá, sem ekki plantar, þarf ei að vökva. \

Sá, sem ekki rækir sitt embætti, fær [jar fyrir

bæ<5i skömm og skaða.

Sá, sem ckki safnar í tíma, má svelta í ötíma.

Sá, eem ekki safnar í æskunni, hvörnin kann hanu

íinna í ellinni?

Sá, sem ekki trúir, hvörnin kann hann a5 vona?

Sá, sem ekki trúir sjálfum ser, hvörnig má liaiin

öfcrum trúa?

Sá, sem ekki vill eta kálið, honum her ekki a$ eta

fleskið.

Sá, sem ekki vill líÖa og hlýÖa, hann á aldrei gófts

að bíða. l 'f

Sá, sem ekki virðir heiðrinn, virðir ekki dygðirnar.

Sá, sem elskar, fær elskuna til launa.

Sá, sem elskar gófta siÖu, geingr traudlL í vondan

selskap.

Sá, sem eltir köttinn, fær vel músina.
c

Sá, sem eptir góðu sækir, hann skeðr gott.

Sá, sem eptir tflukkunni sækir, þeim mun hún mæta.

1 Sá, sem ér djarfmæltr, verír opt mótmæltr.
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Sá, scra cr dofinlyndr, hncgist hvorki til gófis nc

ílls af alvöru.

Sá, sem cr éinn í ráÖum, verSr einn í skaSanura.

Sá, sem er Iiygginn, er ei strax augljós Iivörjum

manni.

Sá, sem er í furstanna náS, þekkir sig sjaJdan reit.

Sá, sem er latr aS erviSa, vcrSr lipr til aiS synSga.

Sá, sem er nærri liáskanum, má vera var og uggandi.

Sá, sem er peníngnum háSr, er trauSIiga sjálfráSr.

Sá, sem er rír í nœgtunum, veiSr dýr í skortinum.

Sá, sem er ser ílls meSvitandi, er ætíS uggandi.

Sá, sem er stríSgjarn, kann eltki aS vera fyrir utan

fjandmenn.

Sá, sem er nggiaus í friSarins tíS, verSr opt staS-

Jaus ])á stríS kemr.

Sá, sem er þræll auSsins, hrúkar hann sem præll.

Sá, sem er ætíS meistari sjálfs síns, hefir kóngligt

hjarta.

Sá, sem fagnar yfir annara syndum, er einn liold-

ligr djöfull.

Sá, sem fer í stríSiS vopnlaus, kemr heim aptr

sigrJaus.

Sá, sém flýr, her sökina á haki ser. •

Sá, sem forSast orSiS, forSast JieJdr verkiS.

Sá, scm friSinn elskar, má stunda meir annara vilja

enn sjálfs síns. I

Sá, sem færir margt til hetra vegar, fær ser marg-

an vin.

Sá, sem gefr í dauSanum, gefr ekki sitt, lieldr erf-

j

íngjanna.

Sa', sem gefr sína íileigu, á vonina eptir.

Sá, sem geingr inn um gleSi-portiS til lultkunnar,

geingr opt út um hrygSar dyrnar.
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Sá, sera getr eiun dára, aflar ser sorgar.

Sá, sem geyniir sína túngu, geymir sitt h'f.

Sá, sem giriúst meira enn mátti, misti |jaS liann

fyrri átti.

Sá, sem giptir sig offljótt, fær nógar stundir til a5

yðrast eptir.

Sá, sem giptist, geingr ekki laus fyrir skildagann

(frá skildaganum).

Sá, sem gjörir þaðgófta, verSr af því góÖa forsvarafti\

Sá, sem gjörist of almenniligr, verðr fyrir þafc for-

aktanligr.

Sá, sem gjörist of handgeinginn , hann tapar virS-

íngu sinni. íutjinbasT}

Sá, sem gott talar, fær gott andsvar.

Sá, sem gott vill læra, Iilýtr fyrst illu aí> tína.

Sá, sem hatar hræsnarans hrós, verðr ekki af hon-

ura tældr.

Sá, sem heíir alít eptirlæti, vill ógjarnan deya.

Sá, sem hefir uæði þor pg þrek, má mikiu til vegar

koma.

Sá, sem hefir eittsinn fyrirgeíiS, skal J»aS ei aí>

raunalausu aptrtaka.

Sá, sem heíir fuudið rettan veg, forláti hauu ekki.

Sá , sem hefir færsta hresti , má kalla sig lukku-

ligastan.

Sá, sem hefir getiS einn vjtran son, skal sig af

honum glefcjX

Sá, sem heíir gætr á sjálfum s&r, mun aufcveldliga

um aÖra þegja.

Sá, sem hcíir góða samvizku, hræðist cugau háska.

Sá, sem heíir guÖsótta, örvæntir ekki.

Sá, sem íhtefir guliiö .í vonum, þykist hafa guS í

höudum.

/
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Sá, scm hefir happfö hlotið, sjái til hann sleppi því

ekki.

Sá, scin Iicíir jarðagóz, hcfir og sína plágu.

Sá, sem hefir lata hönd, hefir og tóman sinn munn.

Sá, sem hefir ljósið, íhtigi sitt tilstand, ef það

sloknatSi.

Sá, sem hefir margt í sinni, fellr margt úr minni.

Sá, sem hefir margt í taki, tapar einhvörju Jmrmeð*

Sá, sem hefir nokkurs að vona, skal það ekki for-

SÓma. y .r

Sá, sem hefir óvin sinn ser nálægan, má vera var

um sig. I

Sá, sera hcfir ránglátt hjarta, hefir opt eins munn
og hendr.

Sá, sem hefir reykinn, skal og hafa rettinn.

Sá, sem hefir sagt nokkuð, skal vera viðbúinn aö

sanna það.

Sá, sem heíir timann forsómaS, tínir opt fyrir þa§

sinni velferð.

Sá , sem hcfir umfiúiS eina ólukku , vakti sig fyrir

aunari.

Sá, scm hefir vonda girnd fullkomnaS, Jýngir sina

samvizku.

Sá, sem hefir það gófta þegið, skal öfcrum af J>ví

miðla.

Sá, sem hefir ærnna og halda vill, má bæfci vakta

munn og höndur.

Sá, sem hefnir sín, fær í ábatann nýan óvin.

Sá, sem heilræfti sparar sínum náúnga, viil honum íllt.

Sá, sein heillt ráölcggr, verSr þarfyrir elskaSr.

Sá, sem heldr dagligt gcstaboð, niá vera vel ríkr.

Sá, sem heldr lögmáliÖ, má vera óhræddr.
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Sá, setfi herklæÖist, hrósi s&r ei, Iieldr sá, sem [>au

afleggr.

Sá, sem hrósar ser fyrir mörgum, gjörir sig afc alJra

þcirra gikk.

Sá, sem hræðist, vill sig fegiim fela.

Sá, keifi hræsnar fyrir vin sínura, hreiftir uet fyrir

hans gaungu.

Sá, sem hilmar hinu sakafta, verÖr hluttakandi hans

refsíngar.

Sá, ðem hylr, er svo góðr, sem sá er stelr.

Sá, sem jafnt virðir last og Iof, er ekki hæfr til yf-

irmanns.

Sá, sem í borgun gcingr, ber skaðaim í báðum

höndum.

Sá, scm iJJa fer með lítiS, lionum kaun ei að trúast

fyrir mikið.

Sá, sem illa gjörir, afsakar sig mefc annara dæmum.

Sá, scm illa liefir lifað, má hrylla viS afc minnast

sinna lífdaga.

Sá, sem illa talar um aSra, hann spáir alltíÖ óvirÖíngu.

Sá, sem íllt gjörir, umílýr ekki strafFiÖ

Sá, sem íllt varast, er fávísum andstyggiligr.

Sá, sem kann að þegja, kann líka aí> taJa.

Sá, sem kónginum trúJiga þjónar, fær au$ og æru
- s í laun.

Sá, sem lán tekr yíir mcgn eer, hann hefir sitt

frelsi forbrotið.

Sá, sem lastar velgjört, hann lýgr.

Sá, sem leggr höndina á verkiB, þekkir bczt þess

óliægÖ og vanda.

Sá, scm leingi lilir, verSr þreyttr af öllum heiminum

og sjálfum sei\

Sá, sem lífrS heíir gefrfc, mun I>a8 forsorga.



,Sá, sem HUr fyrir utan vini , lifir ekki nema hálfu

Sá,. sem lifir til cinskis, nýtr lífsins óveröugr,

Sá, sem liggr á flatri jörfcu, |arf ei fallifc aÖ cSttast.

Sá, sem ljónið elr, má þreifa um þess munn.

Sá, sem litla gjöf óvirðir, gjörir sig hennar overð-

Sá, sem lítið dýr veiðir, sleppir því, ef honum býðst

annað stærra.

Sá, sem litlu stcir, missir þarfyrir margfaldt meira.

Sá, sem lofar íllt, en lastar gott, kann þess ekki

U 'J

'6

*8im aögreiníng.

Sá, sem lofar ölíu, vcrðr einn svikari.

Sá, sem lýgr ser til gamans, lærir að gjöra JaS af

alvÖru. ^16JÍ

Sá, sem margs spyr, geingr margs villr. mya ffc8

Sá, sem margt læriiy hann mörgu gleymir.

Sá, sem margt raælir, margt kaimske lýgr.

Sá, sem margt þvaglar, gjörir sig,þarmeð leiðan.

Sá, sem með ólund gefr, spillir pví þakklæti, scm

hann skyldi þarfyrir hafa.
.

Sá, sem rnest gefr* fær mesta vanþökk oz guð.

Sá, sem mikið heíir, vill ætíð meira.

Sá, sem mikið gefr, hann gefr ekki, lieltlr selr.

Sá, sem mikið samaudregr, sjái tii að fara vei meö

Sá, scm mikið vill læra, má mikið líða.

Sá, sem nóg Iiefir, skal Játa ser það nægja.

Sá, sem ófoeðinn gefr, skal láta ser það nægja.

Sá, sem ofmjög þenar öðrum, . fortævir sjálfum ser.

Sá, sem óttast fyrir að drukkna, forðist sá vatnið.

Sá, sem óvitandi íllt gjörir, verðr aö afsakast.

Sá, sem prýðir það Ijóta, níðir opt þ«ð falJiga.
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Sá, sem ransakar f>a$/ sem honum er ofhátt, kaim

það ekki aÖ standast.

Sá, sem raskar góSum friÖi, raskar þarmeÖ sinni

Sá, sem reiöist fyrir hvörja orsök, reiÖist máske

stundum fyrir enga.

Sá, sem r&tt gjörir, hefir róliga samTÍzku.

Sá, sem ræktar sína jörð, skai fá sitt brauS.

Sá, sem saklaus líðr, verðr ei til skammar.

Sá, sem sefr um kornskerutímann, verðr að skömm.

Sá, sem seint ajörir gott, gjörir patS ekki af aihuga*

Sá, sem sjálfan sig vegsamar, hefir allareiðu mist

sína virðíngu.

Sá, sem sjálian sig þekkir, kann sig hezt í hófi að

hafa.

Sá, sem ser skaftann fyrir, gjörir hann l&ttbæran.

Sá, sem s&r sjálfum í hákanu steypir, firrir sig sjálf-

an allri huggun.

Sá, sem sinn vin hæfcir, sundrslítr vinskapinn.

Sá, sem stelr kálfiimm, horíir ei í aft stela kúnni.

Sá, sem sparar fá vondu, fordjarfar þá fromu.

Sá, sem stendr í dag , kann á morgun faJiinn a8

Sá, sem sver, þykir lítiS fyrir a$ Jjúga.

Sá, semsyndgar, syndgar á móti gufti og sjálfum ser.

Sá, sem talar margt, hefir margt a<5 forsvara.

Sá, sem treystir uppá skepnurnar, feilr þegar þær

falla.

Sá, sem trygSinni tapar, mun aldrei tnían vin fá.

Sá, sem tærir tveimr höndum, tekr sjaldan tveira

höndum inn.

Sá, sem vaknar af vondum draum, vcrSr feginn.

Sá, sem vel veit, skal ei forsóma vel a$ gjöra.
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Sá, sem vill ávimia, hlýtr að erviíia.

Sá, sera vill allt me<5 illu niðrselja, fœr margan

fjandmanii í staðinn.

Sá, sem vill dygðirnar læra, liann læri fyrst gu8-

ræknina.

Sá, sem vill gjöra íllt, fær alltfó verkfæri og tæki-

færi.

Sá, scm vill hafa laun, skal á$r Iiafa tilunnið.

Sá, sem vill heita Joíligr, má forðast öll lastverk.

Sá, sem vili koma tii stórrar æru , má áfcr mikiÖ

Sá, sem vill Iofliga tala, læri áðr vel aS þegja.

Sá, sem vill prófa sig rett, má ransaka bók sinnar

samvizku.

Sá, sem viil ser vel skikka, láti svo sem allir menu
sæi hann.

Sá, sem vill skjóta til raáls, sjái til hann sigti vel.

Sá, sem vill tala satt, verftr lýgina aÖ þekkja.

Sá, sem vill vera allra vinr, verðr allra gikkr.

Sá, sem vill vera herra sjálfs síns, honum her aö

þekkja sig rett.

Sá, sem vill vita hvaft ske skal, athugi fyrst hvað

skeÖ er.

Sá, sem vili þrælsins þræll vera, honum er það

makligt.

Sá, sem vinnr öSrum inn æru og hrós, væntir launa*

Sá, sem vísdóminn ástundar, má ei aganum gleymu.

Sá, sem umgeingst meÖ spotiaranum, vcrör af lioff-

um hæddr.

Sá, sera urngeingst meft fcira er stamar, lærir að

stama. - .rn.í i ;

Sá,« sem vondum samteiiigist, kcnist þár ei skaölaust

frá.



Sá, sera {mkkar lítið, gjörir sig verÖugan að meðtaka

stærri velgjörníng.

Sá, sera þarf saurindin til aS fegra sig, raá ei vera

bjartleitr.

Sá, sem þenar einum herra verSr opt sjálfr Iierra.

Sá, sem þjónar guði, þjónar sjáJfum ser.

Sá, sem þráttar við {mnn stærri, fær spott og skaða

fyrir sitt óraak.

Sá, sem þvíngar sína túngu, liefir þvíngað stóran óvin.

Sá, sem æskuna misbrúkar, gjörir opt ellinni slíkt

hið sama. ?

Sá, sem ætíö er óskreytinn, hann er ætíS trúgjarn.

Sá skal reykinn varast, sem vill firra sig bálinu.

Sá skal sig lofa, scm illa granna á.

Sá skal sinja, er íyrir sök verðr.

Sá skal vanda sjálfan sig, sem viÖ aðra vill umvanda.

Sá skal vera ráðsvinnr, sem annann vill áminna.

Sá skal vera frettafrúðr, sem li'tt er tekinn.

Sá skal vægja, sem vitið heíir raeira.

Sá skyldi vel leyna, sem raargt vill vita.

Sá skyldi góðr, er grandvar þykist.

Sá spyr ekki forgefins, sera úrlausn fær.

Sá stofnar ser sjálfum bríxli, er stofnar það, hann

ei fullgjört fær.

Sá svíkr sinn vin, er öðrum segir hans launmæli.

Sá syndir vel, er öðrum uppi lieldr.

Sá tapar vel blýinu, sem býtir því fyrir gull.

Sá tekr bezt á raóti dauðanum, sem heíir sig leingi

iindir hann búið.

Sá tekr ser ektaniaka með augunum, sem mest

geingst fyrir ásýndinni.

Sá tekr ser ektamaka raeð eyrunum , sem raest

geingst fyrir afspurninni.
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Satt er bezt aS segja (satt er ætíS bezt).

Satt er verst aS verja.

Satt samhljófcar sönnu, en logið hvörki sönnu ne

lognu.

Sátu sextán / hríng, og rökuðu allir drottníng.

Sá vakar is, sem þyrstr er.

Sá varð nú drjúgari, er verr vildi.

Sá veggr er óvaltr, sem stendr á góSum grundvelli.

Sá veit bczt hvað licilsan er, sem sjúkdöminn reynt

hefir.

Sá veit íleira, sem fleira prófar (gjörst, sem reynir).

Sá veit gjörst livar skórinn aðkreppir, scm Iianu

berá fætinum.

Sá veldr miklu, sem uppliafinu veldr.

Sá verðr aÖ gefa öÖrum, sem tilheiir.

Sá verSr aÖ laumast meft landi, sem lekan heíir bát.

Sá verÖr a& tíma, sem brjóstrð skal rýma.

Sá verfcr a<5 vera saurugr, scm saurugt vinnr.

Sá verfcr aldrei góðr húsbóndi, sem aldrei er gób'r

þjón, (sem öllu kastár til dyra). '»»imm>r

Sá verðr bæÖi hryggr og feginn , sem missir sár-

sjúkan ástvin.

Sá verÖr enginii gamall, sem úngr deyr.

Sá verfcr forsmáðr, sem siiin yísrmann forsniáir.

Sá verftr gamall, sem gnð vill (scrn lcingi lilir).

Sá verðr hvörki heilbrygðr ne 'lánglífr, sem ekki

gjörir annað eun ala sig.

Sá verðr jafnsekr, sem hilmar og hinn, sem stelr.

Sá verÖr leiðr, sem leingi og þrásamliga biðr.

Sá verÖr margs vís, sem árla rís.

Sá verör nærri ser aö nema, sem naum hciir cfm%

en nauöþurft mikla.

Sá verör opt frægri, sem fyrri kemr á hólminn.
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Sá rerSr prisaðr makliga, sem gjörir betr enn Jxoii-

uin ber.

Sá vcrðr ráðdrjúgastr, sem er vitugastr.

Sá verfcr sjálfan sig að lofa, sem fær það af engum.

Sá verðr traudt (sjaldan) ríkr, sem lítifc forsniáir.

Sá verfcr tældr, sem trúir sínum óvin.

Sá verðr Jyófr, sem fémætum fundi leynir.

Sá vcrfcr ættarskömm, sem ilJum föður cr verri.

Sá vill cnginn öðrum gott, sem einskis þarfnast

sjálfr.
. ; • .íUhiI :

:

Sá vinnr meft gjöfum, sem verðugum gefr., .

g
Sá vinnr sér stóran ábata, sem vinnr síns óvinar

hjarta.

Sá vitnar sjaldan rétt, sem relSr er. • . v

Sá vonar forgeíins, sem ekkert fær.

Sá vonar forgefins guðs blessunar, sem ckki nennir

afc erviða.

Saurlífift er fögnu&r fagurs líkama (er sikruS for-

gift). ,.

t

Saurlífið er margra sinnis ánægja (hefir margan

sigraS).

Saurlífinu hæfir saurug þjónusta.

Saurugt jafnan þarf aÖ þvo.

Sá vægir optast, sem vitið hefir meira.

Sá þakkar öfcrum, sem betr kann.

Sá þurf aÖ hafa fíngr af járni, sem fjandann vill ílá.

Sá þarf lítiö, scm lítiS girnist.

Sá þarf mikið afc sjófta, scm mörgum vill bjóða.

Sá þarf mikinn mal, sem margau fæðir hal.

Sá þekkir annann, sem skemr hefir geymt.

Sá þekkir ekki sitt kyn, sem í öskunni site.

Sá þekkir ekki vesöldina. sein hana reynir ekki.

/ i
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Sá fæinkir, er þegjandi sitr.

Sá þénar öfcrum nóg, sem gjörir þaS af alvöru.

Sá |yón, sem trúu ráði leynir sinn herra, er lítiS

betri enn hans forræÖari.

Sá þóknast fáum (engum), sem sérgóÖr er.

Sá polir Jmuíifr.

Sá þykist bezt hafa, er fyrst nær því, er nokkru

gófcu nemr.

Sá þykist fróðr, er fregna kann.

Sá ætlar öfcrum gröf er grefr, en ekki sér.

Séð hefi eg háfinn skæla sig (hvítar tennr í svörtum

hundi).

SéÖ hefi eg soddan salt, þó ekki hafi eg etiS það

állt.

Segí5u aldrei fyrstr manna ill tífcindi.

Segfcu satt og fátt (Iitið).

Segfcu ekki allt sem satt er, sumt af því skaÖar þig,

surat aftra.

Seg engum \að, þú alleinn villt vita.

Segir til hvör eta skal.

Seg mér aS sunnan , eg er kunnugr fyrir Testan

(nýkominn að norðan).

Segftu mér hvörnig þinn lagsmaSr er, svo kann eg

vita hvÖrnig þú ert.
)

Seigar eru gamallra manna sinar.

Seigt veitir svaungum a$ skruma.

Seinna er að aðgá, sjaldan fer svo hetr.

Seinna koma sumir dagar, og koma þo.

Seinna var dugir ei par (seinni varinn dugir lekki

par).
1

Seinn varstu enn, |>órir svefn!

Seint hirtist hlámanus húS.

Seint bólar á BarSa.
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Seint er aÖ hafa hagnaÖinu á botni (aö spara, {>á

ser í botniuu).

Seint er aö herklæöast , þá á. hólniinn c.r komiÖ #

Seint er aÖ yÖrast eptir dauÖaun.

Seint er eins liöiö.

Seint er heimskann aÖ snotra.

Seint er satt aÖ fretta.

Seiut er um lángan veg aÖ spyrja ný tíöindi..

Seint fara sælir, svinnum verÖr dagskortr.

Sejnt fer, ef sæmd ler (sendt er).

Seint fer boli, og ser þó fyrir klaufununi.

Seint flýgr krummi á kvöidin.

Seint frá vinunum, snöggt frá óvinununi.

Seint fyllist skarÖ í höku Skeggja.

Seint Iieilsar áboti systur sinni.

Seint koma heimskum liyggindi.

Seint koma ósviunum ráð í hug.

Seint leiöist ágjörnum aurasafniÖ (dárum aÖ dramba).

Seint losnar hein í höfÖi J>órs.

Seiut læknast lastyrÖi.

Seint má reyna mennina.

Seint mun dúfan koma úr hrafnscgginu.

Seint mun hrafninn hvítr verÖa.

Seint mun latr rúmi reiÖast.

Seint mun sjórinn eyÖast.

Seint mun tóa trygÖ verÖa.

Seint segist þeim, sem aldrei segist.

Seint ser á svörtu (nemji hvítt se).

Seint vaknar sá, sem aldrei vaknar.

Seint þekkir heimskr hæöni. .

Seint þreytist eyraö aÖ heyra.

Seinvaxin biómstr fölna seinna cnn hin.

Sein yöran er sjaldan hrein.
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Sekkpípan gýngr ei nema full sfe.

Seldu ekki björninn, fyrrenn hann er unnjnn (skinn-

ifc fyrrenn björninn er unninn).
* Sel ekki mey fyrir konu, nfe gæs fyrir gagl.-

Sera þeir gömlu súngu, svölludu þeir úngu.

Sendtu barn í bý, og gakktu sjálfr eptir £ví.

Sendtu letíngjann, og sæk hann aptr.

Sendtu svín í Rhín, samt er það svín, J>a5 kemr

aptr heim til þín.

Send Jþá ei til jnnna útrettínga, sem f>fcr íllt vilja.

Sísr á grís (goes), hvar í garfci er alin.

Sfcr á kinn, hva$ í brjósti býr.

Ser á sannleikr tíma. 1

Sbv á tilliti, hvört ást efcr hatr nndirbýr.

Ser bera flestir saklaust vitni.

Sfcr duga flestir sjálfum bezt.

Sfcr eignar smalamaör fé, pó cingan eigi hann

saufcinn.

S&r er hva$ eina.

Ser er hvör nærstr.

Ser framsýnn veg, þ6 sitji í myrkri. 1

Ser gjorir, po gjori.

S&r gófcan hvör lofar. 5

Sergófc (kona) sjaldan elsku mætir.

Ser grefr gröf, \6 grafi.

S&rhvaft bíÖr síns tíma.

S&rhvafc eflist af ser æSra.

Sfcrhvaft er bezt heima geymt.

Serhvaí hefir sína tfl$.

SfcrhvaS lýtr til sinnar náttúru,

SerhvaS sfer sóma þykir,

Serhvað sfcr vesælla.

Scrhvör á sínum Iiuíí a5 una.
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Sérhvör brúkar sínar nótur.

Sérhvör býr sitt bólið bezt.

Sérhvör dygð heiÖrar þann, sem hana ySkar.

Sérhvör dygS launar þeim, sem líana helir.

Sérhvör dæmir eptir sínu hjarta (höfði).

Sérhvör er sinni persójju um mest skyJdugr.

Sérhvör er þeim liðdrægr, sem hann elskar.

Sérhvör finnst í sínu rúmi.

Sérhvör finnr til sinna meina.

Sérhvör heíir sína sifcu kæra.

Sérhvör heppni er vandarhögg þeim öfundsjúka.

Sérhvör hnígr afc sinnar æsku ástundan.

Sérhvör jafnan sínu ann.

Sérhvör kærir siun kvíða.

Sérhvör láti sér sína lukku nægja.

Sérhvör lofar sér líkan.

Sérhvör niaftr þekkist af málrómi, vexti og litar-

hætti.

Sérhvör ódygS plágar þá, sem hana ástunda.

Sérhvör plautan verSr a$ vökvast.

Sérhvör ræki sitt gagn án annara skaSa.

Sérhvör skepna færist ab tilsettu takmarki.

Sérhvör synd er sjúkdómr.

Sérhvör tí$ heiir sérdeilis ávöxt (sína umhyggjii.,

umbreytíng).

Sérhvör veit hva$ í sínu húsi gjörist.

Sérhvör verSr sinni lund aÖ þjóna.

Sérlivör vill hafa varanligt sólskin.

Sérhvör vinr segir: eg er og vinr.

Sérhvör þarf síns meÖ (sinna muna meS).

Sérhvörjum ásetníngi verör aÖ fylgja umþeinkíng.

Sérhvörjum er sín gáfa af gufii geíin. \
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Serhvörjum geingr nokkuft til þess, scm liann gjörir.

Serhvörjum þykir sín reicSi rettvís.

Serhvört erviði útkrefr þolinmæði.

Serhvört frómt hjarta er sinn eiginn áklagari.

Serhvört land Refir sitt skikk.

Serhvört sæfci her ser líkan ávöxt.

Ser kann jafnan hygginn hóf.
;

Ser líÖr sjáifum hezt.

Ser líkir bezt samanhiia.

Ser mun líkast hcrma hvör, ncma flærð fylgi.

Ser nýtir ágjarn allt, og einnig þó ónýtt sé.

Ser opnar vitr maÖr vcg meft sinni framsýni.

Ser predikar samvizkan hiÖ sannasta.

Serráðr maðr er optast sjálfum ser verstr.

Ser sparar þræll j>rímælta (þrínætta) mykju.

Ser stríÖir vesæll maðr, þó mat hafni.

Ser svín, hvaft ser söma þykir. I

Ser tálgar tre iíkt.

Ser trúir hvör hezt.

Sertu svo sæll, sem [ni villt mig.

Servizkan er óviti verri.

Ser það hvör, er honum sónia þykir.

Ser þakkar sjálfbyrgíngrinn aiit.

Ser æ gjöf tii gjalda.

Se svo hátt, sem hrúkir.

Se svo heill á þer' hríakkinn.

Sctníngrinn prettar opt sjálfan síg, stundiim aö

gánga ofstutt, stundum otlángt.

Settu ei hól á sjálfs gjörðir.

Settu upp, söm er æran.

Settu J>er máta, nær fm skalt hepta reiSina.

Settu [)iun ábata á móti þínurn skaÖa.

Sezt spe í sjálfs kne.

!
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SjáSu hva$ þer sómir, hugsaðu hvað J>er hæfir.

Sjáðu reíinn, áðrenn þú selr skinnið.

Sjáðu við illura hlut, meyar ást og raanns konu.

Sjáðu vi$ þokunni, sem sitr á fjöllunum.
j

Sjaltlan afrekar ein stund margra daga forsómun*

Sjaldan á kóngr alit land einn.

Sjaldan á vesæll völ á nægtum.

Sjaldan á ætin kona gott bú, ne feit lijú.

Sjaldan bítr gamall skolJi nærri greni.

Sjaldau bítr login sök.

Sjaldan boða vondir fuglar vært veSr.

Sjaltian bregzt rajaldr af mifti.

Sjaldan brennr einn brandr leingi*

Sjaldan brestr veganda vopn.

Sjaldan britja tveir sterkir smátt.

Sjaldau brotnar bein á Iiuldu.

Sjaldan býðr sá cr betra hefir.

Sjaldan bætir biðin.

Sjaldan dylst dygftin leingi.

Sjaldan dylst leingi laðtáfúil náttúra.

Sjaldan eldast skólabræðr.

Sjaldan er á botninum betra, ncma Iiunáng í heitum

graut*
j

Sjaldan er á sjúkum röggin.

Sjaldan er bagi nð bandi.

Sjaldan er búbætir í bónarverði ne bjarnarslátri.

Sjaldan er búksorgin (býlifið) syndlaus.

Sjaldan er daudt hræ án ódauns.

Sjaldan er ein bára stök.

Sjaldan er ein dygð einstök.

Sjaláan er ein ódygS, svo ei fylgi fleiri*

Sjaldan er eitt mótlæti einsamalt,

(20*) |
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Sjaldan er elskan (fólskan, illskan) inniföst.

Sjaldan er eymd ein (ólukkan einstök).

Sjaldau er fíblum framaskortr.

Sjaldan er flas til fagnaðar.

Sjaldan er fluga í feigs mat, nema dauft dáipi,

Sjaldan ér • flýtirinn fullvel forhugsaðr.

Sjaidau er fres í feigs riími.

Sjaldan er fúllyndið án fantaæftis.

Sjaldau er fögr mynd án flekks.

Sjaldau cr gagn aÖ gaungukonu verki (að gestakomu,

aÖ góu ísi).

Sjaldan er geispi af glöSu hjarta, ne hixti af Iiœgu

brjóstn

Sjaldan er gæfan grandlaus (ílls gáfa grandlaus).

Sjaldan er gæfuimSrinn ger.

SjaJdan er greiuiu hetri enn holrinn.

Sjaldan er gýil iyrir góÖu, nema úlfr á eptirrenni.

Sjaldan er liávar orðvar.

Sjaldan er heit sól af norSri.

Sjaldan er hrygS án syndar.

Sjaldan er illum andvaralaust.

Sjaldan er lángvinnt laugardags ve$r.

Sjaldan er letin án losta, lasta, vellystínga o. s. fr.

Sjaldan er lukkan skýlaus.

Sjaldan er lygarinn leingi þckkr.

Sjaldan er lymskr mjög lundhastr.

Sjaldan er lystíngin lánggæS.

Sjaldan er maSrinn meinalaus.

Sjaldan er manns móSir sonarkonu góS.

Sjaldan er mein aS miSsvetrar ís.

Sjaldan er miskunarlaus mjög tilíagagóSr.

Sjaldau er námiS náttúrunni sterkara.

Sjaldan er pútan án prjáls og pretta.
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Sjaldan er reiSi rettvís (rettsýn, rettorfc).

Sjaldan er reirlykt úr refshýbýlum.

Sjaldan er ríkr af óríkum ofsóktr.

Sjaldau er sakbitinn ugglaus um sig.

Sjaldan er seinni giptíug betri, hafi góð veriíS sú

fyrri (sigr í seinni gaungu).

Sjaldan er skammsýuu skaðlaus.

Sjaldan er skvaldrifc skrumlaust.

Sjaldau er stoÖ aÖ stuldi, nema sUfr se efta baiul.

Sjaldan er dúkr svo hreinn, a$ ei falli saurugi á.

Sjaldan er viii í vandræðum að finna.

Sjaldan er úngr a<5 aldri, gamall aÖ forstandi.

Sja{dau er upsi í asfiski (ördeyím).

Sjaldan er svört ský regnlaus.

Sjaldan er þar búdrjúgt, sem margar eru matseljur.

Sjaldan er þar |)urt, sem jmssarnir sitja.

Sjaldan er þræll happasæll.

Sjaidan er þögn á þíng borin, nema [njózka valdi.

Sjaldau er æran óhiutvönd.

Sjaldau fellr epliÖ lángt frá eykinni.

Sjaldan fellr vefcr eptir hvörs manns geSi.

Sjaldan fer betr þá breytt er.

Sjaldan fitnar peníngr fyrir fjósdyrum
,

(fenaftr á

stötSli.

Sjaldan fylgir happ hörpu-ís.

Sjaldan fylgir rá<5 rasi.

Sjaldan fær sá lof, sem á Jjósinu heldr.

Sjaldan fær víti hinn vari.

Sjaldan gefst sofandi manni sigr.

Sjaldan geispar eiim í húsi, ef iveir eru til, nema
annar se feigr.

Sjaldan gjörist örnin a5 einfæiiiigi.

Sjaldan gróa veil sár vel.
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Sjaldan græðir búsmali á stöSli.

Sjaldau grær gras á almenníiigs götu (vegi) (grær

alfariuu akr).

Sjaldau grær um opt hrærðan stein.

Sjaldan hefir sá allt, sem opt liellir.

Sjaldau faittir leiSr í lið (lýða þægð, á tfó).

Sjaldau hleðst svo alit á eiun , a$ ekki fylgi fölski

(brestr) neiuu.

Sjaldan hiýtr húkandi happ.

Sjaldan hlýzt gott af gestum.

Sjaldan hiýzt happ af hundi eÖa heill af strák.

Sjaldau hlær hygginn liátt.

Sjaldan hncgist grunsemin til góSs.

Sjaldan hrækir lipr lángt. '

Sjaldan íhugar ellin æskunnar tiistand.

Sjaldan kastar linr lángt.

Sjaldan kemr lán meft lagi (hlæandi) aptr.

Sjaldan kemr þeim saman, sem dúkinn brcifta.

Sjaldan koma öll kurl til grafar.

Sjaldan kýs maim frá diski, eða grip úr haga.

Sjaldan launar deigr Ijár langa brýnslu.

Sjaldan launar kálfr ofeldi, nema kvíga se.

Sjaldan liggjandi úlfr ser læ umgetr, ne sofandi

inaftr sigr.

Sjaldan iiggr ísíng efst á föun.

Sjaldan liggr skata efst á skut.

Sjaldan lofa, sjaldan lasta.

Sjaldan iogar eitt trh í eldi, nema eyk se.

Sjaldan lýgr almanna-rómr.

Sjaldau lýgr hinu lángi kur (lángsöm kör).

Sjaldan lætr sá betr, sem eptirhermir.

Sjaidan mun eitt óhóf um alla æfi stauda.

Sjaldan mun illr gjöra gó'óum betr.
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Sjaldau nýtir nægtin eins smáttog skortrinu.

Sjaldan nær eitt rcgn yíir aJlt Jánd,

Sjaldan ofelr stjúpmóöir sín stjúpbörn.

Sjaldan óttast ofrlmginn a& óreyndu.

Sjaldan plagar hinn gírugi góðan mat aft fcigja. «

Sjaldan prýða harnirnir selskapinu, ncma sinna Jíka;

Sjaldaii reifcist Jiundr beinshöggi.

Sjaldan safnast stór auÖIegð með rettvísi og góðri

samvizku. f * T

Sjaldan iifjá etínir nenia á hæðum.

Sjaldan sitr svinnr maðr í dyrum, nema annar *e

svinnari lyrir innaiu

Sjaldau sker maör gott korn af ilium akri.

Sjaldan skilja vondir vel.

Sjaldau stendr ;góðr liíjsmaftr leingi Iijá.

Sjaldah sýftr féigs mamis matr á góiíi.

Sjaldan tekr hundr vií heiíli köku.

Sjaldau tvöfaldar hiuu vanþakkláti þegnar velgjörSir.

Sjaldan veldr ílas fögrum sigri.

Sjaldan veidr einn, Jjegar tveir deila.

Sjaldan velr vaVgr ser J>afc versta.

Sjaldan verða víti vöruð, nema hyggindi hafi og

liorskau vin. <

Sjaldan verðr •grunuúnguin ginskortr.

Sjuldan verSr mikift af Jrví högginu , seni hátt ei*

reidt* ? ^^nF'V 0>ri- } r>'
;

-
.': :

Sjaldan verÖr sá gott skáid, sem gámall yrkir.

Sjaldau verÖr svo kryddað, að keimlaust se (að ci sé

keimr að). i .

Sjaldan verÖr vondum á vömmum bil.

Sjaldan vinnst ^vel varaftr glæpr.'

Sjaldau vinnr tablinaÖr hið fyrsta.

Sjuidan vitnar sá rfett, sém reiSr er.
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Sjaldan vægir sá verrl (vargrinn).

Sjaldan þekkir þræll sinn uppruna, ef til æru kcmst.

Sjaldan þiggr hinn öriáti fyrir ekkert.

Sjaldan þykir eptirlætiÖ ofírekt.

Sjaldan æpir gott barn án alvöru.

Sjaldan ærist barn, ef allan vilja fær.

Sjaldfeingi6 selst dýrast.

Sjáldseð er gull á svíni.

Sjálfan hittir saravizkunnar sök, \)6 seinna sti.

Sjálfan mig met eg mest, meir enn gest og prest.

Sjálfan sækir háðið heim. í

SjálfboÖiÖ er slíkum og öðrum þvílíkura*

Sjálfhælnin dugir engura.

Sjálfir eiga vetriingar verk sitt.

Sjálfir verða rosknir menn ráða ser.

Sjálfir ýfast (rífaat) úlfar, ef eiga ser ei brá5

(kálfa).

Sjálfum koma sjálfs verk.

Sjálfum ser aÖ þóknast, er öSrum a5 misþóknast.

Sjálfum sfer aiiar skafta, sá mann meifcir.

Sjálfum sfer skálkr^ hvörnin má hann öfcrum góiSr

vera?

Sjálfráfcr sonr foraktar opt sinn föSur.

Sjálfráðr vill scírhvör vera sinna takta.

Sjálfráðum þræli Sízt má trúa.

Sjálfr ber eg minn (mína) bagga.

Sjálfr kunn þú sjálfan þig.

SjáJfr reisir Moldi sig.

SjáJfr veit bezt, hvörjum varningi íta heíir eSa ver-

ja má.

Sjálfræðið þverrar, nær þrælkun eykst.

Sjálfs er höndin hoilust. >
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Sjálfs cru vítin verst (sjálfskaparvíti eru ei betri eim

önnur víti).

Sjálfs í koll kemr.

Sjálfsett lög er ljúft að halda (ljótt aÖ brjóta).

Sjálfstolið er hvörjum verst.

Sjálft segir þó þegi.

Sjá má eg þrælinn.

Sjá má minna grand í mat sínum.

Sjá smiðs augu.

SiSgóÖr skyldi sjáandinn (p: prestrinn) vera.

Siðsamlig ræfta er samkvæmisins prýði.

SiÖu j>arf kunna sá meÖ snotrum sitr,

Sígandi lukka er bezt.

Sigldu í Cöln, og seldu J>ar gikkinn.

Sig metr hvör mest, þá litlu er aö skipta.

Sigrsæll er góðr vilji.

Sína fordild sækir hvör (lei<5 siglir hvör).

Sína naufcþurft sérhvör mest metr.

Sína reynir mætr mest.

Sinja ei aumum afcstoÖar, ef ertu þcss ráKandi.

Sinja ei dauðvona sífcustu bænar.

Sinja ei gaungumóSum svala drykkjar.

Sinja ei heilræðis þeim er þyggja þarf.

Sinja ei neinum þeirrar Jyónustu, sem Juiert skyld-

ugr þeim aÖ veita.

Sinja ei óvitanum þinnar umsjónar.

Sinja ei sjiikum hjiikrunar, J»ví sama villtu hafa.

Sinna gjörða skal seggja hvörr laun mzð leigu

taka.
,

Sinnar stundar bíSr hvör.

Sinn er siSr í landi hvörju (hvörri sveit).

Sinn cr viS hvörja heimskuna bundinn.

Sinni náttúru er hvör fúsastr aft fylgja.



Síus er hvör makligastr.

Síiui láni skal seggja hvor unna.

Sínura augum lítr hvör á silfrið.

Sinum eyrum skal hvör anuauu heyra.

Sínura gefr (síua elr) guð sofaudi.

Síuum manni mælti frú, vildi eg þa$ gráskalli, 'hjá

guÖi værir þú.

Sinura manni mælti frú, meÖ sanni birti eg þer al-

vöru nú.

Sínum vinura er fjandinn yerstr, þó er jjann engum

Sínu sinni á llvör til aft taka. 1

Sjóu er sögu ríkari. •

Sjórinu er sainkomustaðr vatnaiina.

Sitja skal sá, er segir.

Sitfc er ai5 hvörjum sonanna minna (sitt er a5

hvörju).

Sitt er að jörSu hvörri (þó er á ölium búið).

Sitt er hvað, gæfa eÖa gjörfugleiki.

Sitt er hvörjum lánað (er lánaft hvörjum hal).

Sitt er hvörjum seggja að.

Sitt er hvört, leiðr eða ann.

Sitt er hvört, steypir eða styðr.

Sitt er petta hvört. - v!

Sitt liafa aÖ verkum hvörjir.

Sitt heíir hvör aft kæra.

Sitt heíir hvör lán aÖ líta.

Sitt hentar hvörjum.

Sitt hvört er þar hofmenn höggva eÖa tíkr tögla.

Sitt kemr upp með hvörju nýiiiu.

Sitt mótlæti serhvör fær.

Sitt segir hvör hiö slettasta. '

Sittu & [i\í arna, [mð særir [)ig ekki.

•
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Sjúkdómrinn er hvörs manns herra.

Sjúkr getr sjúkum nærst.

Sjúkr veit sitt grand gjörst.

Sjúkum augum verÖr Jjósið opt til ama, J>atS liraust-

um er harla sætt.

Sjúkum verðr fæðan að sóttarauka.

S/zt er fyrir að sinja.

Sízt mun eg ílotinu neita.

Si'zt verðr á sögnum skortr.

Sjösinnum áðrenn satt er.

Sjösinnum brennir svín 6ig á sama sofci.

Skaði er falli nærst.

Skaði kennir mer minni.

Skaðinn er pví þýngri, sem deilan er leiiigri.

SkaÖiníi gjörir mann hygginn, en ekki ríkan.

SkaÖligar flugur skemma gott salve.

SkaðJig eru skyndi ráð.

Skakkt fer hallt lijól á skeiði.

Skall þar einum, ogjskyldi brádt meir.

Skal nú svo grátt leikiö.

Skammar eru skips rár.

Skamma stund skal hifc fagra liold frægjast.

Skamma stund verðr hönd höggi fegiu.

Skamm hundar! skitu refar í brunn karls.

Skammligr ábati er forljótt íh.

Skammr er nú hali okkar í dag, frændi ! sagfci

Urækja.

Skammt á nefið a8 kenna úr kjapti.

Skammt er á milli biífcu og böis, glaums og gráts,

skers og báru, falls og stöðu, Ji'fs og dauÖa,

munns og sopa, vesælu og fulisælu.

Skammt er skarns á milli.

Skammt er skells a$ bíða.



Skammt frá skfSgarfci ySar, herra

!

Skammt nær túngan.

Skammvinnt er lýða líf, ])ó lángt fyki.

Skapligt er J>ó skyldir finnast.

SkarÖ og barft skal Iivört öSru mæta.

Skarfrinn er fugla verstr.

SkarniS skal viÖ skarniS binda (skarn skal me$ skarni

Útdrífa).

Skarni Jaunar Iiegrinn fóstriS.

Skarn kveSr a$ skitimm mægSum.

Skárra er a$ vera skorinn í sraátt.

SkartiÖ verSr mörgum orðsök til skafta.

Skaut mer nærsta skelk í liríngu.

Skeindu mig Skúli, og skafSu úr mer aptan.

Skein [)á skúrligar leizt (þókti).

Skemra er til enn var.

Skemst vara skóJýti, (skömm eru skóJýti).

Skemt er þeim, sem sefr.

Skemtinn ma$r er vagn á veg.

SkerSist lof, þá skeikar Jnkka.

Skil eg fyrreim skellr í töiinunuui.

Skil eg hvaftan alda sú rennr undir.

SkilmáJar gánga fyrir Jög.

Skil þú sökina aðrenn dæmir.

Skín á gull, f)ó í skarni liggi.

Skinn er undir, þá skarn er afþvegiS.

Skjóta vcrSr til fugls á$r fær.

Skjót eru skæra Jýtin.

Skjótleikinn er apiun eptir aí> herma.

Skjótt er a<5 skjóta af skömmum boga.

Skjótt er skitið verk.

Skjótt IesiÖ, skjótt gleymigt.

Skjótt líÖr opt lukkustundin (sólarlaus dagr).
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Skjótt skiptast veSr í lopti.

Skjótt spillist dámgóðr drykkr í dámillu (óhreinu)

keri.

Skipast má á skemri tíma.

Skipast mörgum vi$ góðau búníng.

Skipta má jafnara.

Skipt er um skarða gullift (um stafnbúana).

Skiptir um lieill kvenna (um hvör áheldr).

SkírlííiÖ er fagr faríi (er sú skársta heimanfylgja).

Skitin hönd gjörir skitin verk*

Skítr á engan skildaga.

Skækan skiptir ser mefcal míirgra.

Skæl J)ig skapfeldligar, og skjót í norðr (landnorfcr).

Skógrinn er refanna hýbýli.

Skógr beíir eyru, mörk heíir augu.

Skorpnar skór að fæti mer.

Skotist hefir skírari.

Skrapp úr liöndum Haraldr Döuum.

SkriÖ er á skepnunni.
,

SkriSna kann fótr þeim frækna.

Skrtikvaft er skemra.

Skrökvís er skvaldrarinn tíSum.

Skugga sinn má ei skatna li<5 forSast.

Skulir \)ú gjöra ráð raeð öðrum, |>á láttu aSra npp-
" kveía.

Skyggja má á Ijós dygðarinnar, cn ei útslökkva.

Skyldari er mer skyrtan en hökullinn.

Skyldt er skeggið hökunni.

Skyndibæn er sjaldnar heyrS enn þrálig.

Skyndi dómar eru skoSunarverSir.

SkyudiferÖ er sjaldan fróSlig.

SkyudiiúÖ eru skaSahum nærst.

Skynditrú cr opt skammvinn, jafnvcl skaSlig.
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Skyndiþvottrinn er sjaldan fullkominn.

Skynsamr maðr lætr gjarnah viÖ sig ráða.

Skýzt um skák hvörja.

Skýtr í tvö horn mcð okkr.

Skömm er a$ skógjörð.

Skömm er heimskra álit.

Skömm er öhöfs æfi.

Skömra er skaðligt a<5 geyma en góðu glata.

Sláftu ekki hendinni á móti sæmdinni.

Sláfcu ekki ofopt ágætt hljóðfæri.

Sleikjukona safnar aldrei súrri mjólk, (miklum

raat).

Slettireka verSr að vera (er optast) á hvörjum bæ

(í hvörju hófi).

Slíkar kveðjur sóma slíkum herrum.

Slík eru fljóðin færri, sem falleg stúlkan mín.

Slíkt fá þeir sem sölin jeta, [)á þyrstir.

Slík verk heimta-slík laun.

Slíkt öl sæmir slíku braufti.

Sliuninn er opt sleppifengr.

Slíngt yrfci þer margt, ef slisin fylgðu ekki.

Slisin er iafnan þræla })jóÖ.

SlægÖin heíir mörgum á kne komið.

Slæg etr slægs mat.

Slægr maðr og þögull er viðsjár-vcrðr.

Slægr ráðgjafi er ágæt eign þeim hann er trúr.

Slæm vara ruá víða fara og leiugi liggja.

Slæmr geymari gjörir rnargan þjóf.

Smáir dropar Kiníða stór vötn (gjöra stóra vætu).

Smakka ei fyrrenn þú fær.

Smámenni eru opt vanmenni (varmenni).

Smán og fyrirlitning særa sem dauðlig skeyti.

Smánarlig orÖ uppvekja hatr og morft.
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Smátt gefr hún enn.

Smátt geingr húninn (lianinn).

•Smátt markar stórt.

Smátt skamtar fafcir vor smjörið.

Smátækr er óþokkinn aft útbíta.

Smáþægr er opt hinii ágjarni.

Smekkrinn sá sem kemst í ker, keiminn leingi cpt-

ir ber.

jSmekkrinu verör mörgnm orfcsök til ofneyzlnnnar.

SmjaÖriÖ er Ijótt þeim, sem talar, en skaöligt þeim,

scm heyrir.

SmiSir (smiða börn) ciga opt Verst til spóna (versta

knífa).

Smiðrinn tekr [m' teingr, hann tímir ekki að brenna

leingr.

Smiirt leðr smakkast Imndum bezt.

Smækka nú bræðr.

Snarræðið vinnr.

SnauSr inní heim, öreigi útúr honum.

Snauðr má laungum aft litlu lúta.

Snemma beygist krókrinn sem verða vill.

Suemma eldast sh'kir.

Snemma er það sýnt, scm ætlaS er.

Suemma fer nú karlinu faÖir vor í sæng.

Snemma taka (vita) börn til meina.

Sníddu þer stakk eptir vexti.

Snotra verðr heimskan hal.

Snögg ern Snæbjarna skiptin.

Snögglyiulura er hætt að hrasa.

Snögglyndr á aptrkværat frá illu.

Snögg trú tælir margan.

Snöggt er aungulbragftið.

Snöggt má mót á manni sjá.
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Snæliga snuggir (snuggar), kváðu Finnar.

Sóknari skal vera fvrir sök hvörri.

Sól eptir skúr skín, (hefir feingifi fjölskyldugt $m-

bætti).

Sólin er alira skepna yiuU.

Sóliu Jýsir öllura eins, iltir og góðir njóta.

, Sólin rennr upp fyrr enn margr letíngi afveit.

Sól skai ráða um suinar, en dagr ura vetr.

Sólunni fagna flestar kindr, neraa draugar og dísir.

Sóini er ölium sitt rúm að verja.

Sórair J>aÖ hvörjum, er sjálfr hafa vill.

Sona gánga kaupiu á eirinni. .

Sorg etr hjarta þess, er segja skal einura allan hug.

Sorgir sera baga, sjást alla daga.

Sótt elr sjúkan.

Sótt er systkyna glcíi.

Sóttin er dauftans undanfari.

Sótt og dauða serhvör fær aö lokura.

Sótt og dauÖi keinr þá sízt varir, brigöult er lýfca líf.

Spá er spaks geta. niuói

Spakir menn henda á möi'gu mi<5. ^jg

Spakt skyldi elzta barn á bæ og vel vanið.

Spakr maðr cr'ei alltíö getspakr, þó hanu se ge5-

spakr. jjgo.: Ubu^jg
Sparaftr skildíngr er betri enn sá, sera mafcr þarf

a$ ávinna.
, i~rÁiet&

Spara þú ekki spjóthvassa túngiu

Sparlakið sættir síngrandi hjón.

Spár mínar eiga ei lángan aldr.

Sparsemin er ágæt bústýra (eykr aura nægtir).

Spekin er fyrir ágirnina yfirunnin.

Spclig spurníng fær spottligt andsvar.

SpiUa má meö spörnuninni.
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Spónn hæfír [>ar munni.

Spott og spe kemr raörgum (hvörjum) á hne.

Spott veit aö spíta um tönn.

SpurSu margs, en segðu fátt.

Spurðu þinn yfirmaun með auðmýkt og hógværð.

Spurníng skal niÖrfalla, ef ei [>ykir vifcrkvæmiligt.

Spyrja er bezt til váligra þegna.

Spyrjum aö leiks lokum, eu ekki vopna vifcskiptum.

Spyr opt vís, [>ó viti.

Spyr sá, sem ekki veit.

Spyr [>e8s eina, at> hetra se þú vitir.

Spyr fjóð, ]>á þrír vita.

Stakkr og kápa hættust ei leingi.

Stafr er stráks keiri.

Stattu á móti freistíngunni strax, annars vcrör allt

hágara.

Stattu keikr, [)á í kjöltuna kemr.

Stattu kyrr, hafa skaltu [>rjú krúfc.

Stattu kyrr meSan stökt er úr J>er, segja mjaUa-

konur.

Steiktar hafa VeriÖ stærri krásir.

Steinn er stafs auki.

Steldu ckki úr hjallinum, stóii maÖr!

Stendst á kostnaör og ábati.

Stendst boli bragfc.

Sterkir gjöra stór verk.

Sterkt ÖI gjörir dofifc hofuS, og feitan búk.

Sterkr lás fyrir tómu húsi.

Sterkr vörör er fyrir stuldi gó$r.

Steypzt hafa stærri hrafna hreiðr.

Steypt helir lukkau stærra manni cnn þer.

Stika stráknum spönn (alin), hann stikar ser aSra

sjálfr.

• (21)
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Stíktn mer í, kvað reka.

Stilla má (verðr) á stettunum.
{

Stillíngarvandt er aÖ stjórna hind sinni.

StirÖ er stjúpmóöur höndin.

Stirð eru gamalla manna föll.

Stirð ern vetlínga tökin.

Stjúpan heiir opt stirða hönÖ og þúnga.

Stjúpbörn haía þrátt um kúJur afc kemba.

Stjörnurnar gefa Jjós, ef ei er uppi sól (þá sól cr

ei á lopti).

Stolið brauð smakkar laungum sætt.

Stolið góz gyldir eins og óstolið.

Sto!inn hestr hleypr bezt (hnífr bítr bezt).

Stoltr í stríði, lítill peníngr í púngi.

Stoltr opt af stóii dettr, stígr upp sá lágt var

cíettr.

Stórar girndir gjöra stóra þarfnan.

Stór byrÖi kann að beygja sterkan hrygg.

Stúr efni þurfa stórt forstand.

Stór elska gjörir stóra sorg.

Stór eru lúngun þin, ef eg er hjartaS.

Stór frægðarvcrk gjörast ekki án stórrar hættu.

Stór gæfa metnað raörgum eykr(gjörir stóran metnaÖ).

Stór gumpr þarf víÖa brók.

Stórlierrar elska svikin, en ei svikarann.

Stórherra vellystíngar eflast fyrir sveita og tár hinna

undirgefnu.

Stór her hefir af litlum flokki feldr vcriS.

Stór hugr, cn lítili dugr, orkar opt minna enu

flugur.

Stór illgirui kann traudt upp aS rætast.

Stórir gjöra stór strik.

Stórir herrar áu sveina, eru ci mikilsverSir.
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Stórir herrar og gamlir lángferðamenn ljúga ótæpt.

Stór koppr skal mat drýgja.

Stórlát er heimskan.

Stór raakt verör vanmektug fyrir annari stærri.

Stór nafnbót vinnr ekki alltíð inn stóran heiðr*

Stór orÖ fylla' ei sekkinn (stoSa opt lítifc).

Stór prakt kann aÖ verSa stórt forakt.

Stór ráÖagjörÖ reynist opt forakt.

Stór ráÖagjörð reynist opt misjafnt. »

Stór sár þurfa mikla græðslu.

Stór skynsemi meÖ illvilja er skrímslisligt hjónaband.

Stór titill ber opt stóra byröi.

Stórri lukku fylgir opt stórt sár.

Stórt álit á sjálfum ser, er ein almennilig synd.

Stórt á við stórt (liæfir stórum, skal stórnm bjóöa.

Stórt er um, £á stórir rífca (hófa).

Stórt fólk aktar ei smáa hlutb

Stórt nafn vill liafa stóra hrósan.

StrafFaðu þig sjálfan fyrst, áðrenn þú dapmir aðra.

StrafFaðu þinn viu heimugliga, en ei fyrir öllum.

StrafFaðu svo barnið, ai5 {ní gleymir ekki guÖsótta.

StrafFiÖ skyldi samhljófta stærfc misgjörningsins.

StrafFsverdt er, aft vita lög, en vilja ei halda.

Strákar hafa stærstu lukku.

Strákr gjorir stráks verk.

Strángar elfur volgna seint, þó sól á ski'ni.

Strángir herrar ríkja sjaldan leingi.

Strángr r&ttr heimtar stillíng góða.

Stríðið er sem teníngakast, sem veltir lukkunni upp

og nifcr.

StríðiÖ skal aldrei uppbyrja fyrir utan lögligar orS-

sakir.

(21*)
t
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StuggaSu mýfhigunni, hfin stíngr {>ig broddiimnt.

Stuiul og staðr gjörir margan þjoT.

Stundum í Ökla, stundum í eyra.

Stund þarf til alls.

Stutt iUit liafa augu blind.

Stutta stund skín bjartr máJmr í moldugri hyrzlu.

Stutt er auga-bragöið (hana ilugið, kagga (Ivúta)

veizlan).

Stutt er höndin gott a$ gjöra.

Stutt er lángl/nft (moldarræJvtin).

Stutt er skipmaiina reiði.

Stutt vcizla (yndi) stóð ei lcingi.

Stuttir eru morgnar í Möftrudal.

Stuttir menn hafa stórt bjarta.

Stuttr er brúftkaups framiniu

Stuttr er vegrinn góSr aÖ fara.

Stuttr er starfstími, eu lángr launa.

Stuttr er siraífsfrestr.

Styftjið biskupsefnið.

Stærð velgjörðarinnar skal metast eptir stærS vel-

. vildarinnar.

Stærstu löstum fylgja opt beztu kostir.

Stökktu ekki svo liátt, [jú stígir í skcggiS.

Stökkur er stálbugr.

Svall er ekkcrt örlætí.

Svángr hyggr hanii m\mi aldrei saddr verða.

Svángr maðr er á máli hvörju.

Svara svo dáranum, að hanii [>ekki sína lieimsku.

'Svaraí svo eiáum dára, að hann haldi [jig elvki sfcr

líkan.

Svart á vii5 svart.

Svart er sigrtabiið, sjaldan |'eim sem áhcldr.

Sú á vex fljótt, og mínkar líka fljótt.
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Sú bæn, Bcm opt er ítrekuS,- verfcr um sííSír heyrfc.

Sii dygð, sem enginn afveit, er sem fólginn fesjóðr.

Svefn er sjálfs (sjúks) geta (líkamans lækníng v sótt-

anna stillíng).

Svefn er sælgæti hins veika (er sætr þeim þreytta).

Svcfuinn Iiressir lúið lif.

Svefn og daufci eru samlíkirl

Svefn og dauði samlagast hvör ?i5 átmaitn;

Svefn og losti setja Jninga kosti.

SvefnleysrÖ rínglar vit, en veikir Iieilsu.

Svefnsæll er letínginn laungum.

Svefn tefr sáttargjörft.

Svei báftum, svo hvörugr óvirSist.

SveingÖin gjörir matinn sætan (síld sæta).

Sveingð og jþorsti, lygð og losti Jíða iila a$ bíÖa.

Svei ]>er koppr, úr þcr er. •

Svei þhr svo svartrþú ert, sagfti grýtan viíS Jeirpottinii.

Svci því, sem cngu er nýtt.

Sú elska er hcilskygn, sem ræðst af skynsemiiini.

Sú elska , , sera kviknar af kærleikans þoklta , verbr

opt skammviuu.

Sveltr sauðlaust bú (svelta, sultr er).

Sveltr sitjandi kráka, en fljúgandi fær.

Sú cr ástiu Iieitust, scm me$ meinum cr bundin.

Sú er bót ílls draums, að vakna sem fyrst.

Sú er hygfiin bezt, sem ílesium verfcr til nytsemdar.

Sú eign er bezt, a$ eiga sem nægir.

Sú er hjáJpin kærkomnust, sem leingi undandregsfc.

Sú er hóra, sem haft hcfir mett Jjóra.

Sú er illskaii verst, sem ölltim vili íJU.

Sú er konan ágætust, sem kórónar sinn ektamaka.

Sú cr Iýgín vcrst, aÖ Jjúga að guði.

Sú er nafnbótin cÖalligust, aS heita rettkristinn.
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Sú er ólukkan verst, , sem vaxandi fer, og aldrei

þrýtr.

Sú er píJcan prúÖust, sem er slcírlif.

Sú er rótin bezt, sem leingi og vel er ræktufc.

Sú er sóttiu verst, sem plágar bæÖi sál og líf.

Sú er steikin krydduð, þar kokkrinn heitir svengfc.

Sú er vegsemdin varanligust, sem útvegast mefc lofs-

verðu fraraferfci.

Sú er vizkan bezt, sera er flestura a$ gagni.

Sú er þjónustaii bezt, sem framkemr af dygðinni.

Sú er æskan bezt, sem eilin raá hin beztu not hafa.

Sú fáseða nýbreytni fær margan skoðara.

Sú gjöf er óþægilig, sera loðir í Iiöndum gjafarans.

Sú hönd, sem óhrein er, gjörir feitan mann.

Svíðandi sár eru betri enn dulin.

SviÖi fylgir kláfca, en sorg munaði.

Svigna má bogi fyrr enn brestr.

Svik og fals slá sinn herra um hálg*

Svikull fær skömm og hrekki, eu annatt gott ekki.

Svínbeygt heli eg þann æðstr var Svíanna.

Svinus manns hjarta er sjaldan gladt.

Svín verðr opt á softi brendt.

Svipan gjörir benjar, en túngan ólæknaudi sár.

Svipuler mer sona eignin.

Svipull er sjóarafli (svipul er sjóargjöf).

Svipult er fjarða loguleföi.

Sultr er bezta krydd í mat.

Surair ala aðra, en svelta sjálfa sig.

Sumir eiga seggir fyrr, seinna öSrura fellr byr.

Sumir elska engan, neraa sjálfa sig.

Sumir eru sælir af sonum, sumir af frændura, sum-

ir af fe, surair af verkura vel.

Surair eru vonura frainar, sumir vonum sifir.
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Sumir giöra, og þeinkja sföan eptir.

Sumir gjöra ei fyrrenn þeir þeinkja hvað eptir kemr.

Sumir hlutir eiga ekki saman liema nafuið.

Sumir kunna ekki a$ neita, sumir ekki aft játa,

Sumir reyna margt, en hygnast Jjó lítið þarvið.

iT.

Sumir verSa fyrst víðfrægir eptir sinn afgáng.

Sumir vinir eru betri í ijærlægS enn nálægS.

Sumir ætla að þvo sín lýti meS lastmælum um aðra.

Sumra manna vinfeingi er alJleins hægt að ia og

missa.

Sumum líkar ekkert, nema pa$, sem cr eptir þeirra

höffci. % »••]<> iið

Súrnar nú sáldr í augum.

Svo á aS brúka tíftina, a$ hún vanbrúkist ekki.

Svo bágt sem er aÖ ná gó$u nafni, svo bágt er a$

halda fv/.

Svo ber refsíng ránglátum, sem góð laun trúlyndum.

Svo bjargast bi, eem birnir.

Svo bilar hugr sem dugr.

Svo bregSast helgir raenn sem aSrir (krosstre sem

önnur tre). ' '^

Svo duga verkfærin bezt, aS vit og höndur stjórni þeini.

Svo er aldr (auSr) sem augabragS.

Svo er auSr, sem hann er elskaSr til, hann vcit eg

valtastan viiia.

Svo er bezt aS biðja, aS maSr þurfi mátuliga meÖ.

Svo er dýrkeypt dygS sem gull.

krof í húsum fátækra.

Svo er fe, sem fáendr duga.

Svo er gamaniS bezt, aS guSsótti

Svo ergist hvör,! sem liann eldisk

1 1 f * v

'

' <V • * *
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Svo cv hestr, sem liaim er haf5r.

Svo er hvaí5, sem reynist.

Svo er hvafc (hvört mál), sem virdt er.

Svo er hvör ástsæll, sem hanu er eldsæll.

Svo er hvór hreinlyndr, sem hann er hreinvirkr.

Svo er hvör leikr, sem að lieiman er gjör.

Svo er hvör kvaddr, sem hanu er klæddr (virdtr

sem hann e.r girdtr).

Svo er hvör, sem hafftr er (sem venst).

Svo er hvör trúr (tryggr), sem hann er trúsmíðr.

Svo er hvör viS annann, sem koma raá.

Svo er keiriÖ, sem kvendinu heyrir.

Svo er kóngr sem kotúngr, smælíngi guÖs.

Svo er kyn, sera kappi (forte kostir).

Svo er leingi sinnið sem skinnið.

Svo er mál með vcxti.

Svo er inargt selt og kcypt, a5 sitt lízt hvörjum.

Svo er raargt sinnið, scm maðrinu er.

Svo er margr sem heitir (Osvíí'r).

Svo er ógu illrar samvizku, a<5 dauSans ofboð er ekk-

ert hjá J>v/ aÖ reikna.

Svo er peníngrinn nytsamr, scm hanu er nýttr.

gvo er kvistrinn, sera aöaltreð.

Svo er ráfc gott, sem rækt cr.

Svo cr stakkrinn, sera kápan.

Svo er sem þer sýnist, af cr fótrinn.

Svo er vandfarift meÖ vín sem uróður.

Svo eru ilestir nýtir, aÖ náttúran banni ckki.

Svo eru hyggindi, sem f hug koma.

Svo eru vörustu ráð, þau.lukkast opt ei vcl.

Svo er þræll sem frelsíngi þekkr guði.

Svo cr æfi, sem útiesin saga.

Svo eyfcist hvör peníngr, scm hann ajlast.
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Svo eykst serhvað bezt, a5 J>aí5 Iiafi tíma og tæki-

Svo fer bezt, a$ scrhvör gæti sinna ferSa.

Svo fer bezt, að sitt er hvörjum geíiS, en ekki öll-

um allt.

Svo fer þegar ekki vill veiðast (fiskast).

Svo fleytir gufc titlíngnum, scm örninni.

gvo flýgr hvör fugl, sem hann er fjaÖraðr.

Svo framt veit, sem reynir.

Svo fyrnast ástir sem fundir.
' J

Svo fæfcast fuglar (ílugur) , sem björn, þó á ólíkuni

bitum.

Svo gánga lög sem hafa tog.

Svo gefr hvórjum, sem hann er gófcr til.

Svo góð er ósk í dag, sem önnur á morgun.

Svo grenja grísar eptir, sem gömul svín fyrir.

Svo hvörjum, sera hæfir.

Svo kann gleðin, sern sorgin, sjálfan aö skaSa.

Svo kærkomin sem gjöfín er, svo kærkomið skyidi

vera aÖ launa hana*

Svo leingi blygðunin býr í huganura, svo leingi er

dygöin a$ vaxa.

Svo leingi má Jæi%
a, sem liíir.

Svo leingi sem lönd byggjast, munulestir vara.

Svo leingi sem vcr lifum, mun oss alltiÖ eitthvaíS

.' vanta.

Svo linna tregar, sem tíSir.

Svo Jjót scm hræsnin er fyrir guíSi , svo skaðlig cr

> hún fyrir mönhura. .

Svo raá aga íilt barn a$ betra verði fjaga gott baru
1

aft verra verfci); I

Svo raá brýna deigt járn, a$ þa$ bíti.

Svo raá eins manukostum spilla, a$ ókostir verSi.
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Svo má einn glópr spyrja, aÖ tíu vitrir kunni ei dr

aÖ leysa. 07 fl

Svo má góöu venjast, aÖ gæðalaust þyki.

Svo má illu venjast* aÖ gott þyki.

Svo má leiÖr Ijúga, aÖ ljúfr verÖi aÖ trúa.

Svo má leingi keipa, aÖ einn fáist.

Svo iná leingi leita, aÖ líka sinn íinni.

Svo má níöa sem prýöa.

Svo marga sem maÖr elskar, svo margra fángi er

hann.

Svo umbreytist máliÖ, sem rit og rúna vit. 072

Svo margir sem að þer tlázt, svo margir öfunda J)ig.

Svo má spilla Dagverðarncsi , að það ei verði betra

enn kotið Kára-tóptir.

Svo má spilla mjólkinni á Islandi, að hún ei verði

betri enu selsoðið á Grænlandi.

Svo má svelta hciðvirðann ,• að hann neyðist 111 að

stela.

Svo má |)að vera fiskr og smjör, að það drepi mann.

Svo mega tveir Jjúga, að hinu þriðji liáiigi.

Svo mælir (talar) hvör, sem hann er maðrinn til

(sem honum er umhugaÖ).

Svo nýtr hvör, sem hann {uggr.

Svo nýtr maör bezt fæÖunnar, að hún nái að

smeltast. .
.

Svo opt sem þú syndgar, svo opt áttu aÖ iörast.

Svo prísaÖr sem \ríi villt vera, svo vel áttu aÖ gjöra.

Svo rennr blóÖ í æöum upp sem niör.

Svo sem bráölætiÖ er opt skaöligt, svo er og of-

mikiii undandráttr.

Svo sem náttugluna vantar hljóðin.

Svo sein pcníngrinii prýöir suraa , svo níÖir hann

8iiraa.



Svo sem sæðið cr, svo er ávöxturinn.

Svo sem J>eir gömlu sýngja fyrir, kl/ngja feörnin

eptir.

Svo skal böl bæta, að bíði (að bíða ei) annað meira.

Svo skal leiðan forsmá, að ansa honum engu.

Svo skal maðr síns vinar vinr vera, að hann verð.i

ekki guðs óvinr.

Svo skal neyta, sem nóg sís, spara, seni ekkert se.

Svo skal vanda vísuna, sem sónrir þeim (sá ervold-

ugr), er við á að taka.

Svo skal vefa, sem vefnum gegnir.

Svo skyldi hvör öðrum gjöra, sem hann vill láta ser

gjöra.

Svo skyldi maðr lifa, sem hann vill fundinn verða í

sínum dauða.

Svo slít eg skóm bónda, sagði sraalinn.

Svo tíragast sæði, sera veðr og jörð er vökvasamt.

Svo vel kann að vera löstur þögnin sem söguin.

Svo verðr að búa, sem á bæ er tídt. i

Svo verðr að fortelja ill tíðindi sem góð. I

Svo verðr að hafa hóf á vizkunni sem fávizkunni.

Svo verðr að Jesa sem skrifað er (segja hvörja sögu

sem hún geingr).

Svo ver$r að standa, sem komið er.

Svo verðr að sækja eptir láni, sem óJáni.

Svo verðr að taka ár, sem það gár.

Svo verðr að vera sem vera vilJ.

Svo verðr á svinnum sem ósvinnura.

Syq verðr hvör að vera, sem hann er va.xinn.

Svo þakkar hvör sem haiin ætJar ser að Jauna.

Svo þykir hvörjum tilkoma, sem hann Jmkkar.

Svo ætti íllt að varast, sem gott að ástunda.
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Sú persóna, sem ei hefir nema fagurt álit, má verfia

hættuíigr varníngr.

Sú rctta þekkíng sjálfs síns er ei auðfengin.

Sú rót bcr opt ramastan ávöxt, sera ineÖ mestum

sveita1 er ræktuft.

Sú synd, sem maör þekkirekki, kann að verða hin

skaÖligasta.

Sú valdstjórn er verst, sem kraptana vantar yíir

þeini undirgefnu.

Sú þjónusta, sein sker af þrældómsótta, er varla

þakkarverð.

Sú æska er lofligust, sera. kemst nærst Kristi ept-

irdæmi.

Sú ætt, sem undirgeingr, kemst sjaldan 111 síns

fyrra súma.

Sú ætt, sem. uppgeingr fær misjafnt álit.

Sylfrkerin sökkva í kaf (1 sj<>), en soðboJIarnir íljóta.

Sýna muntu mer sem öðrum.

Sýndu raer manninn, en ekki matkcraldiÖ.

Sýndu |>aft ei ötiriim, sem \ríi sjálfr amast við.

Sýngr hvör ineð sniu neíi.

Sýn mer fatið af faldinum*

Sæfcift má ei lofa fyrrenn sfcst [>ess ávöxtur.

Sækjast ser um líkir, og samanbúa niðíngar;

Sækir (sígr) á seinni hlutann.

Sækir hvör, þa$ sáir haniu

Sækir kraka sinn maka.

Sækist þó seint fari (gángi).

Sæktu varliga eptir þínum óyiu, sem undanííýr.

Sælir eru þeir sem vel hafu [>cnt (af hafa lbkið).

Sælla er aö gefa ehn þiggja,

Sæll er sá í heiininum, sem cngiii börnin iii

Sæll er sá, sem aldrei venst góírn.
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Sæll er sá, scm alltíð er uggandi.

Sæll er sá, sem annars böl bætir (sem cinhvörn

góðan á að). \ \\ iMós 'U<S*

Sæll er sá, sein friðinn fángar.

Sæll er sá, scm góðs má vænta (sínn unir)»

Sæll er sá, sem góðu safnar (gleðst af velfengnu fc).

SæJl er sá, sem góð umskipti getr öðlast.

Sæll er sá, sem guð varðveitir.

SailJ er sá, sem hamíngju ber hófliga.

Sæll cr sá, sem heiir heilbrigða samvizku.

Sæil er sá, sem helir hlotið manndygð mikia og

mannvit. r> hi

Sæll er sjí, sem hcfir róligt sinni, hvört lukkan cr

með eða mót. ínai* *\r .f% a8i

Sæll er sá, scm hræddr er, se hann mátuliga hræddr.

Sæll er sá, sem krossinn kann að bera með þolin-

mæði. . r;);3x-^!fri.M. inH:

Sæll er sá, sem liftr eptir lögmáli kærleikans.

Sæli cr sá, sem lukkan leiðir í leyfi guðs.

Sæll er sá, sem fyktar líf með lukkudögum (með

lukku má lifa.

Sæll er sá, sem lætr ser- annars víti að varnaði

verða. v.oi&tíá

Sæll er sá, sem miskun miðlar (safnar góðu).

SæJl er sá, sem nokkuð á undir sjálfum ser.

Sæll er sá, sem prýðir ellina ineð iðruninni.

Sæll er sá, sem rettvísiua rækir en rángindin forðast.

Sæll er sá, sem ser getr sjálfr lofs aílað.

Sæli cr sá, sem ser, og ser það eina gott cr.

Sæll cr sá, sem sjálfr á lof og vit meðan liíir.

Sæll cr sá, sem sjáJfr má s/ua nauðsyn bæta.

Sæll er sá, sem sig kann gleðja (rcfctiliga).

SæJl cr sá, sem sinn guð eJskar.
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Sæll er sá, sem sínu ann (unir).

Sæll er sá, sera sitt ráfc kann a$ bæta.

Sæll er sá, sem tíftina tilbæriliga brúkar.

Sæll cr sá, sem vakir nær hans herra kemr.

Sæll cr sáy sem vænta má, megi hann góðs vænta.

Sæll er sá, ; sem það forðast mest, er hann skaðar

mest. .

Sæll er sá, sem Jafc yfckar, er eylííliga gagnar.

Sæll er selníngrinn, J>ví hann er sjálfráÖr.

Sæilífifc gjörir aflvana orku Jíkamans.

Sæll nafni, svo erum við jafnir.

Særad er að slíkura.

Sæt er ávinníngs vonin (hofkakan) (synda ást).

Sæt er sjálfs geta, ef sjálfr náir aÖ eía.

Sætrð á ekki að gjöra manninum æru, heldr maðr-

inn sætinu.

Sæt orð eru svikult atkeri.

Sætt er að súpa, en sárt að gjalda.

Sætt cr allt (flest) á sjálfs búi.

Sætt er (súrt er) lof í sjálfs munni.

Sætt er sanieiginligt skipbrot.

Sætt opt sárt skcr innan.

Sætr er sjaldfenginn matr.

Sætr er sjódauði, vesæll vatnsdauði.

Sætr er sonar-aflinn (sögubitinn).

Sætr matr giörir stóran munn.

Sætr matr ólieilnæmr er betr óctinn.

Söðullinn cí settr upp, áðrenn sóktr er hestrinu.

Sögn skyldi ætíö bygð á söiínum rökuih.

Sögvís er sjaldan saimorðr.

Sögvísum mánni er traudt að trúa, J>eim sent með
rógi rennr.

Sökina, tímann og persónuna skaltu ætíð yfírvcga.



Sökiu liítr nianninn (bítr sárara cnn tonnur).

Söm er llalla kerJing og hefir veriÖ.

Sönn hreysti veiklast ckki í mótgánginum.

T.

TPaka bcr vel tíma hvörjum.

Taka má einn, og slá marga meS,

Taka skal hið minna, ef ei gefst hiS nieira.

Taka skal viljann fyrir verkið.

Taka skal vel þeim fyrri tíma, en trúa laust Jeim

seinni.

Tak ei gjör enn fer er gefiS (greiSara enn gefið er).

Tak ei grásleppu með guilucti.

Tak grátt salt af vondum gjöldum.

Takift alit af ykkr nema hnífana.

Taki hvör mark og mið á sjálfum ser.

Tak margt smátt, legg [>að saman, svó verðr pa5.

mikið.

Tak ráð af Itauðskegg, reynslan sýnir hvað trú eru.

Tak strax frumgróða virðíngarinnar, annars hverfr

hún.

Taktu á sjálfr, svo timgast erviðið.

Taktu ei á [m með óþvegnum höndum.
A'ak þar 6kii, sem [>au eru cngin til.

Tak þer ci stærri byröi, enn þú kannt að bcra.

I'ak þer vara fyrir tcygjubitum og táigresi.

Tak þig aptr um ávirðíngar.

Talaðu f«itt, en taktu vel eptir [>ví, sem aðrir tala.

Talaðu svo cg sjái þig, sagði spekíngrinn.

iaJaðu svo Jjóst, að ei [mrfi orð þín út að leggja.

Tál er tryJJt hjól.



336

TalhlyÖinn maSr verÖr allra þeirra narri, scm að

honum Jjúga. l
> ií* inb'V

TaliÖ er skuggi verkanna. ' *vrz ibimf't

TaliS skal blanda með tuktugri skemtan.

Talið skal ei einasta vera nytsamt, lieldr þaegiligt.

Tamt er J>eim fólsku trygfc aft spilla.

Tamr er barnsvaninn (vandinn). srö ibim'V

Tapað gott mannorÖ er torveldt aþtr aft fánga.

Taskan er tóm, Jm talar meb lágum (því talar Ivún

svo lágan róm).

TefÖu ei viö gott tækifæri. 'tbttef

Tefl ei tvíkosti. ftís%d uam ibawiT

Teflir hvör um tvo kosti, aÖ tapa cfcr vinna.

Tefst J>cim, sem minna linnr. - mbis ibjnT

Tekst
J)á

tvetr vilja (se báðum jafnviljugt).

Tclja má J)aS til er hæft.

Teníngr er voirðr varningr.

Tennr bera ei kosti í kokkhús.

Tjalda verðr til eiunrar nætur.

Tí5 á ser tíma (tíð).

Tíðiudi mundu oss J)að Jiafa pókt eina stuud. '

*"

TíÖindi pykja nýmæli 811!

Tíftindum er að Jýsa.
~

TíÖindum illum allir vilja trúa.

Tíðin gefr og tekr alla liluti.

Tíðkast J>au breiðu spjótin.
~*

Tídtnefndr er Teitr bóndi.

Tífcum betr tveir enn éinn úr treganum ráða.

Til r.lls fárf eitthvaÖ Iiafa.

Til er eg, kvaö hún Tóva á Gili.

Tii er vinnandi.
r

ril er J>aft, tala ma J>a$.

Til fólgins má taka, en farins ci.
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Tókstu nú f>a& |)ú tapa skyldir.

Tóm er nú tuðran þín, lúsa-Loptr!

Traudt er svo góSr, afc galli ei fvlgi, ue gvo ó-

nýtr, afc engu dugi.

Traudt er tveimr mótsnúnum friS a<$ festa.

Traudt má fá fyrirgefníng sá ekki vill afláta.

Traudt má góíS kona rett kend verfca.

Traudt má svo á öfcrum hefna, að maSr skaíi sigei

sjálfan mest.

Traudt má vinna tvennt um sinn.

Traudt mun eg trúa þer, tröll! kvafc Haustkollr.

Traudt mun hrekkvís hjá hefndinni sneiða.

Traudt mun hugurinn hlæa viS lei$um.

Traudt skaltu trúa akri ársánum og úngum syni.

_ „ — brúðar beðmálum ogbrotnu sverSi.

— — — bjarnar íimleikogbarni höföíngja.

— — ~ brestandi boga og brennandi loga.

— — fljúgandi fleini og fallandi báru.

~ — — gínandi úlfi og galandi kráku.

~-• — — hemríkumhimni oghlæandi hcrra.

~ — — húsi hálfbrunnu ne bróðurbana,

ef á braut Iiittir.

_ ísi einnættum og ormi hríng-

lögðum.
? r~ —- —

i sjúkum kálfi og sjálfráfcum þræli,

— — val nýfeldum og völvu efa- (vil)-

mælum.
_ vaxandi vogi og vellandi katli.

Traudt skaltu trúa þeim, þú hefir íllt tilgjört og ej

forlíkafc.

Traudt skaltu trúa þínum óvin, fó blnlt brosi.

Traufcr geingr gamall refr í gildru þraungva.

(22)
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Traust lætr tfóum laust.

Tregr geingr auladreiígr illa gryttan veg.

Treystu aldrei minninu, heldr mmnistöblunni.
\

* \Ff * « , **» -ij » • ÍV^__\\\\\\\\\_\\_99f * *T *

Treystu ei taíli bálfunnu.

Treystu ei þvív þ<> vegrinn se slettr, heldr vit ])ú fót-

ura þínum forráfc.

.

Treystu Guði og mun liann bjálpa þer.

Trcystu þann þú tryggja villt.

Trúðu aldrei vetrarf)oku (sofandi manni ne sjúkum).

Trúðu ei barni að broti kunnu.

Trúfcu engum fyrir öllu Jm', sem Jm hugsar.

Trúðu engum svo vel, aÖ Jm trúir ei sjálfnm \)lx

bezt.
_, _t , _. _ • i W Wá — ^ " | I i| ] __W g} _ ii __ > . i | 1

4 / > _ * _ cl I í _l *'*.if *V _t* * - * • 1 * l . • I ? i ]m % • ft 9 44 *• • • * •# f 1* - tj

Trú er traust stofc í stórum mótgángi.

Trúfast sinni tignar raargan raann.

Trúgjarn er tíftum málgjarn.

Trúgirnin opt tælir heiraskan.

Trú liönd geingr gegnum öll lönd.

Trúlyndum trúa ílestir, en bann ei hvörjum raanni.

Trúr er tregalaús vegr.

Trúr og ótrúr eiga illa saman.
J

• , i I - • • 1 » 1 * * *•
*_r ___/___ cT' T_r__ 1 t

J

_- __I j
*

4 t - JLf X * " f 4 J 1 1|*4 ^ .

Trúr vinr er sterk stofc í-neyð.

Trú Jm engura til fulls, scm Jm átst ei saltið mc5.

Trú pú lukkunni varJiga, pví bún brcytist opt snar-

Trú þú (ei) refnum, hann terrar að per (tekr af

ser) lialann.
t _ ^ i ^ »^ T__r_^_i?___!. *_k _tjc_r> i_* *^ * i • /. •j .%__#} • w k1 1 1 '-4 j #

TrúSu fínum stallbróSur varliga (en sjálfum J)er

bezt).
___J_Æ^_i__lfc__________£_. » T_t_ 'J

' *rf r Ftt* * *^^r^_; _.
"'í* 1j .11 • hÍ f áh ___T^* I*? <_T*^ft^' * ** '. . ""T ^r*-* ^ *W'4 r

Trygð er tíSum lángrælc.

TrygSin er tryllt sögð.

Tröli eru í trygðum bezt (gánga traudt á griÖ sín)-

Tröll eru mörg í Tírs hölí.
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Troli eru rílra raanna gersimar.

Tröli hafí Trefót allan.

Tröll jeta táldregínn eyrir (eyÖa táldregnu fe).

Tröll kinda torfeld.

Tröll toga þer túngu ur höfði-

Tröil vísa hrossura á haga.

Tveggja hjóna hundr hvörugum trúr«,

Tveggja vega skoÖari kann tvílráÖr yerða.

Tveggja vin er MörÖr og hvörugum. trúr.

Tveiinr enn einiím tekst opt betr.

Tvcimr er tveggja hugr.

Tveir harfcir steinar mala sjaldan smátt.

Tveir hlutir hindra góð ráð: flýtirog reiSi.

Tveir í hættu eru hvör annars þurfi.

Tveir líkir leika bezt.

Tveir ólíkir eiga traudt saman.

Tveir vegir liggja til allra menta, erviði og frara-

Tveir verfca úr einum, þrír ef lengi lifir.

Tvennar liggja leiðir fyrir hendi.

Tvennir eru tímarnir, annar inn a8 taka, annar út

afc svara.

Tvennt (tveir) cr í hættu hvÖrri.

Tveniit er kyn a$ manni hvörjum.

Tvennt kann til að bera.

Tvennum fer þá (nú) sögunum.

Tvennum gengr óhófunura (a/. vaiidræímnum,

ósköpunum).

Tvíræð orÖ í ræðum eru betr ótöluS.

Tvisvar efcr þrisvar þaÖ, sem vandt er.

Tvisvar verðr gamall maÖr barn.

Tvisvar verfcr sá feiginn, sem a steininn sczt,

(22*)
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Tv/sýn rcisa fær opt óviss afdrif.

Tvítvinnu8 ást er einna dýrust.

Túnga hins vitra gjörir lærdóminn kæran.

Túnga hygginna maiina er heilnæm.

Túnga lygarans ska8ar á tvo vegu, sig og a8ra.

Túngan er sendibo8i hugrennínganna, (sinnisins,

hjartans túJkr).

Túngan er tollfrí.

Túngan sór, hjartaS var hvörgi nærrí. •

Túngunnar eitr er hi8 skaðvænasta.

Túngunnar sár eru djúpust, (munu traudt gróa).

Tvö eru augu, og tvö cyru, en túngan ein, |>ví talar

hún ofmargt, ef hún segir allt þa8 , sem auguii

sjá og eyrun heyra.

Tvær krákur á einum asna (segist þá tveir slægir

setjast a6 einnm einföldum).

Tvö eru hófin, og ratar heimskr hvörugt.

Týr6dagr cr tímadagr.

Týrönnum J>arf enginn segja klækí sína.

Tæp er nærsta ltfsins leið.

Tölu8 or8 og tapaiSr mejdómr verSa ekki aptrtekifl.

Töpu8 gæ8i minnið helzt raetr.

TöpuíSu gózi er gott a8 voga.

Uggandi er, a8 sá se eldvar, sem ekki er orBvar.

Uggir mig, a8 arfasátan hrenni.

Úlfr er ókendr ma8r»

Úlfr er (ver8r) sá me8 úlfum venst (býr).

Úlfrinn gengr úr háruuum , en ci frá náttúrunni.

Úlfrinn hefr se8 hann fyrr, hann er hás.

Úlfr rekr (etr) annars erfndi.
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Ulfs er helzt afc illu geli<5.

Uilar vegna leitar margr að sauð.

Ullin prýÖir sauSinn, skeggið mauuiiui.

Um afcra segir, en sjálfan sig þegir.

Uinbera skal bresti vinanna.

Umbreytist geÖ við aurasafn og árafjölda.

Um brjóstleysínginn talar lýðrinn illa.

Um dýrraæta hluti þrátt deilur rísa.

Um fjærlæga menn skal þegja, eða fátt og vel tala.

Um Guð skal tala mefc gætni og vegserað.

Um heilt er bezt að binda (búa).

Umhirðing frekar fe,

Uinhlauparinn má vera frettafróðr.

Umhyggjan er atvinnu móðir.

Uralíða verðr orðu iiáttúruiinar.

Um of er, [>á einn asni kallar annann sekkbera.

Um ofháa hiuti skal með vareygÖ tala.

Umjjeinkfng hættunnar linar fulihugaun.

Una má við auðsælu og allra manna lof.

Undan að láta stillir marga ólukku.

Undandráttr er enginn afsláttr.

Undandráttr eyðir opttilfulls ásetníngi ogframkvæmd.

Undandráttrinn eykr hefndina.

Undandráttrinn gjörir allflestum skaða (ónýtir mart

tækifæri.

Undan hrösun fer óhóf.

Undarliga útdeilir Guð síuum gáfum.

Undir hvörjum steini hvílir höggormr.

Ungaun 6kal jarlinn herða.

Ungann skal læra, gamianu færa.

tlngar ekkjur og gamiar píkur eru sjaldan mann-

vandar.
, ^ ,.

r nrr
Ungir folar dansa sem hestar.
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Úngra gjörfcir og öldúnga ra$ liafa nokkurn staö.

Úngt á við úngann (úngt).

Úngt er úngra ráð.

Úngr er hraustr, aldraÖr traustr, en þolinmóSr yf-

irvinur,

Ungr má, en gamall skal.

Ungr má J>ví vcnjast, er gamall skal hafa.

Úngr skyldi læra J>a$ aldrafcr skal kunna.

Úngr venst, gamall gjörir.

Unir auga raeðan á sér.

Unir æ góðr á vegi.

Uppá auðmjúka bæu vænta menn auÖmjúks andsvars.

Uppbyrjan og endalykt skal maðr jafnt athuga.

Uppbættr verðr umliðinn tími, en ei aptrfenginn.

Upphaf og endir til orÖa og gjörfta athuga skal á$r-

enn byija.

Upphaf vizkunar er að heyra hana gjarnan.

Upphef Jug með dygSum, en ci drambi yfir aðra

nienn,

Uppi tollir eitt ráft.

Upp kerar
J)ó

i kaf fari.

Uppkonia svik um sífcir.

Uppkveiktr eldr kann sér ckki aö leyna.

Ur annars vandræðum afc raða, vill éi né kann
^

hvör mann.

Úr brjósti kemr bli'ða og heipt.

Urðar oröi kvefcr (kvífcir) engi maSr.

Ur framandi stöðum er fréttavon.

Úr gamni verðr opt grimra alvara.

Úr gófcum stafc er Ílíí að gánga alfarinn.

Úr heiði kemr hiti og frost.

Úr Ijótum selskap er lofiigt afc flýa.

Úr maiuiraunum er mjög vaudratað,

- - ' - »-*,-.. • •
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Ur ócfnum (hvörjum vaiidræÖum) verSr eitthvaÖ a

að ráÖa;

UrræÖa-iljótr skyldi og vera úrræÖa-góÖr.

Ur sætum jurtum verðr opt súr drýltkr.

Ur tómum púngi telr enginn penínga (fe).

Ur útlegð að leysast eru yudæl fríheit.

Ur ])\í er að ráða seru er (sein komið er).

Ur æsku í elli er eymðafull JeiÖ.

Uslagjöld eru sjaldan tvöföld.

Utarliga er óvirðíngar sæti.

Utborinn eyrir er jafnt við alla falr.

Ú% er runnið öltár.

Uti er bliðan, pá tom er tintin.

titi er dauði fyrir dyrum.

Uti er vinskaprinn, þá öIiiS er af (þá af er) könn-

unni.

Uti er þraut, þá unnin er.

Utlát Mus auraa eru öJl góðfa gjalda verð.

titsóan og m'zka eru eius lastverðar*

Útum grafarport gaungum ver allir.

Uxinn fór í England, kom aptr naut.

V*nar hvör til sinna leifa.

Vakta vel [)ín orð í serhvörjum sclskap.

Vakta J)ig fyrir lítilátum Ijóinandi orðum.

Vakta þig fyrir vin þeim, sem þú liefir sæzt við*

Vakta þig fyrir vitrum, cf vera kann ótrúr.

Vakta Jntt gin ! scgir vin.

Valt er vcraldar (luklui) hjólið (vífsyndi, völubeinið).

Valr er fugla hráÖfleygasty.

Vammaluus er varía nokkr (er verði lietri).



Vanans lestir vaxa cins og kraptamir> .tön*

Vanlirúkuu hlutauua veikir opt heilsuna/ rf

Vanbrúkun vizkunnar er óviti argari.

Vanburfcir og ekki -viH, varna mörgum a8 syndga.

Vandagafc er veikt og óhlýfciÖ barn.

Vandfarifc er meÖ annars eign (á milli skers og háru).

VandfariÖ er á milli vantrausts og oftrausts (á

vondri braut).

VandfariÖ er mefc vænan grip.

\T
andfenginn er vinr trúr (hreinn).

Vandfengin eru vinsamlig rá$, og viti borin-

Vandfengiu eru ö$rum betri ráÖ enn sjáifum sfcf«

VandgeymB er veik samvizka.

Vandgeyrat er bcssa leyírfc (gott raannorfc).

Vandi er aÖ breiia, þá vel fellr.

Vandi er íllt rctt aS brúka.

Vandi fylgir vegsemfc (velsemd) hvörri.

Vandlifafc er mefc vondum og góðum.

Vandratafc er meftalhófíð.

Vandrötuð verðr bliudum ókunnug gata.

Vansseö er hvaÖ viÖtekr, ef góÖu er neitaS.

VandseS er hvört betra er a8 lifa iengi eÖa deya

snart. ,-. .

)í
.-.

. Vi\% ^ilfjns-/

Vandseö er óforþeinkt áform, hvörnig til lykta leiÖ-

ist.
• -

Vandseö eru veSr aö morgni.

Vandsenir eru Jcsús mcnnirnir (cru margir)*

Vandsenir eru reka bútarnir (vinirnir).

Vandskoðufc er æíi manns til enda.

Vandstaí5i<5 er hjá herrum og nörrum.

Vandstiilt er voidugra sinni (eru vetrarlífin).

Vandt er á a$ geta (gezka).

Vandt er afc festa vinskap við vanryktaÖann.



Vandt er aö gcta fyrir annars skap.

Vandt er aÖ lofa maun í hertdr Kristi.

Vandt er í Haukakköröum (í vcröldu búa, ai> stilla

stdra). •'"•-*;.
• *

" ' *
-
" '

"

:Xíi

.^

Vandt er aÖ sjá , hvórt gæfan fer einum fyrr eÖa

Vandt er milii vina aÖ dæma (vel aÖ gjöra, velboönu

aÖ neita.

Vandt er viÖ brógöóttum aÖ sjá.

Vandt er viÖkominn beggja vin (tveggja).

Vaudt er vin aÖ fá, vandara aÖ halda.
5 ö

.

Vatidt er vitnalaust mál (úr vöndu aÖ ráÖa).

Vanefnin eru fátækum fylgispök.

Vangeymslan er opt orösök skaÖans.

VanhirÖíng hlutanna gjörir |>á óvaranliga.

Vaninn gefr listina (er líf listanna).

Vaninn lángvinnc verör aö annari náttúru.

Vanoíiö og velofiÖ virÖist ei aö jöfnu.

Van og of fær sjaldan gott lof.

Vantraustiö og oftraustiÖ er hvörttveggja skaÖIigt.

VanþakklætiÖ tillykr vcitarans hönd.

Varaöan glæp er verst aÖ forÖast.

Varanliga gjöf skal vinum gefa.

Varan biÖ eg þig vera,- enn ei ofvaran.

Varastu. aö dæma vina á milli, svo ei missir J>ú ann-

ann heirra.

Varastu aö gjöra hvaS p/nnm veftara er óþægiligt.

Varastu allt þaÖ íllt má afhljótast.

Varastu allt þaÖ velferö spillir (þaÖ vcrr raá fara).

Varastu ckki vondan þræl aÖ hirta.

Varastu fall í Ijúfri Iukku.

Varastu hans umgeingni, er vill T>er illt* ef veizin

þaö.



Varastu kapp [)ó vinna megír.

Varastu klæki, svo vel þer kvöldi (löstu á raeSan

Varastu raistraust í mótgángs tí$.

Varastu vitrann í eyru lofa.

Varastu vorisa (veikir eru vorisar).

Varastu þann forvitna, því \hann kann líka að vera

skröfugr. .

Varastu þann, sem elskar lieldr fitt enn þig.

Varastu þaÖ Iijá viuunurn, sem vináttuua kahn a$

veikja. h "s '
•

•;hw*a ^
Varastu -þaS sjálfr, sem ]ni vítir á öðruiii.

Varastu þjófnað og vesælan dauða.

V'arfc á fyrir ]>orkeli hák.

Vareygfc skal læra af vondúra gjörSum annara.

VareygS þarf til viðsjárgripi aft eiga (viÖ vondu a<5

sja).

Varfærinn ma6r er sjaldan mjög auðtrúa.

Vargr Irítr ei f>ar borinn er (sjaldan nærri grcni).

Varliga skal hiÖ vandsena ineta.

Varliga skal veiða uppúr börnunum.

Varmr koddi gjörir opt [ningau svefn.

Var og gætinn ekal virða hvör í oröum og vcrk-

Varpa skal til vina, en íleigia til fjaudmanna.

Vatns er þörf þeim til verÖar kemr, og rajög er

• raæddr. ui

Vatns-krús sitr við dyr , en vínkanna (silfur-ker)

• ekki. '

: - ;

Vaxa börn Ló vatri drekki.

Vefcr ræfcr akri, en vit syni.

Vega skal sigr raeð sverÖi.

Veiðimenn taka hera af liundum.
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Veiklast vonin, þá vesnar tf&in.

Veikt og sterkt á varia saman. .

Veit huniSr hvað jetið hefir (hvaÖ 11

•

w

lionum. cw ©f-

gott.

Veit hönd hvafc hefir.

ÍT^B^ i * V 9 £ m\

Veiti þer bágt, þá vertu kyrrlátr.

Veit refr refs æÖi.

Veit svín hvað ser sómir.

Vektu ekki ólukkuna, fá hún sefr,

Vel að vondura lukkan lætr.

Velakaup skal aí5 vettugi hafa.

Vel ber ad virða vinarins ávítun*

Velbrúkaár klókskapr er enginn löstr.

Veldu þer ei þann vin, sem tekr ljómaun frá þinni

virðíngUt '

Vel er þeim, sem bæfci þekkir og meÖkennir.

Vel fást ráÖ og vinir,. þá vel geingr.

Velferö ber bezt aö vanda.

Velfengins fjár fær raann vel nolið.

Vel fer, en fara má þó betr.

Vel fór sá fyrsti.

Velgeingnin vill ætífi lifa i sælu og virSingu.

Vel geingr vaggan.

Vel gjörÖi Guð, hann gaf ci ægura uxahorn.

Velgjörð enga viröíng ber, vanþökk honum í staíS-

inn ter.
,

VelgjörÖin kemr ser optar vel, enn í stærstu nau5-

VelgjörÖirnar eru liinn rammasti (sterkasti) seiSr.

VelgjörSirnar eru þrennslags : til naufcsynja, til

gagns, til gamans.

VeJgjörníngarnir eiga att gánga á v&l vina á milli.

i
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Vel kanu þaS vera, aS vitr maSr skipti geSi sínu, þó

Iiaíin JastvarlifiL

Vel kaim liygginn vauart siimi aS leyna.

VelJystin á þá systir, sem heitir sorg.

Vellystug æska gjörir ólystuga eili.

Vel má Slóttdlfr slæki eiga,

Vel og leingi varir fátt.

Vel púngaS, vel haldiS.

Vel kveSa raennirnir.

Vel se peira, scni á frómleikann fýsir (sem aS vel

gjörir.

Vel skal stunda J>aí velferS stoSar.

VelskikkaSann virSa ílestir.

Vel skyldi elzta barn á boc vera vani8.

Vel stíga börnin.

Vel talar bóndi um Iiús síu.

Veit heíir |>órSr þýngra hlassi.

Veltr JángaS sem vera vill.

Vel ætti vegligt aö geymast.

Vend kápu eptir vindi (veSri).

Venja má dýr þó baldiS se.

Venst vesæll vosi.

Veraldar blíSan veltist opt.

Vera má lmoss, |>ó ei se kraginn hans Odds (þó ei

se kraginn á.

Vera mun sem vant er, vatn undir íiautum.

VerSi betra þykir vitrum hal aS eigá víSa vini.

Ver8i mer a8 sigrfati.

VerSi mer a8 skript, en ei lirósun.

VerSi ætíS liva8 vill minn GuS.

VerSkaup raargra er vonin ein.

VerSr á fyrir varamönnunum lika.

VerSr er verkáraaSrinn launanna.
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VerSr livör fyrir ser a5 sjá.

VcrÖr hvört aÖ vera skal.

Verör sá, sera víða fer, vísari |>cim, scm hcima er.

Verðr það er varir, og ekki varir.

VcrÖr þrátt {jaÖ varir sízt.

Vcri þaS J>ess happ scm hlýtr.

Verk er vottr mcistara.

VcrkiÖ lofar lucistarauu.

Verkiu sýna mcrkin.

Vertu aldrei illu feiginn , lát J>ín heldr afc gófcit

getiö.

Vertu að, þá vinnst þer uiri sfóir. l sjfmim hrta iVvr

Vcrtu alitíö aÖgætinn um þinn embættis reikning.

Vertu alltíö var um þig, cn láttu engaun vita >af

Vertu annafchvört mafcr eÖa mús.

Vertu auðmjúkr við alla, er ei undirgefinn.

Vertu auðmjúkr við þiun yfirmann, en vingjarnligr
\ mf 1«. Jl "

viö J)inu líka. f

Vertu bæði ragr og áleitinn.

Vertu ekki einfaldr í öllu (ei reiír, þó f>ti missir).

Vertu ekki illr af fví þú sert ofgófcr.

Vertu ekki nauðstöddum of-naumr, ef nægtír

hefir. »o h <><j t*waú bnx sxisf

Vertn fámálugr meÖan fííl gapa.

Vertu fljótr a$ heyra, en tregr aiS tala.

Vertu glafcr á þeim góöu dögura* en hugsaSu þó til

peirra vondu.

Vertu hlýÖinn góðum ráÖura, og kenu \w fáfroðura.

Vertu hughraustr í mótlæti, ea óttasleginn í mefc-

læti. o:i nriRiK qucá í

•

Vertu jafn við vini þína, hvört f>er geingr rae8 cfca

mót. tu&i iiahtfatójhsV ffab/
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Vertu í tr w

Vertu mer ei veráldar raun.

Vertu nauðstöddum hjálpandi, nær sem f>ú mátt.

Vertu óttasleginn í illum selskap.

Vertu prýiSi þíns húss og vandlætari Júnna verka.

Vertu rettvís við þinn undirmann, svo ekki strafíi

J)ig J)inn yíh-niaðr.

Vertu seinlátr í þínum ráÖagjörðum, en snarráðr í

framkværadinni.

Vcrtu sjálfr íastvar, svo lasta þig færri.

Vertu sparari að orfcum enn auði.

Vertu svo hófsamr, að Jm komir ekki í nokkurn

illkvitt.

Vertu svo mikill á borfci, sem þú ert í orfci.

Vertu trúgjarn meÖ vareygð, en vantrúaör með tim-

peinkíngu.

Vertu viðbúinn því illa, svo að
J)ú kunnir a8 hindra

pa45. *
• "^ni^ \

Vertu viö öl varastr og annars konu.

Vertu vinavandr, og yfirgcf þá ekki órettiliga.

Vertu vinfastr vinura þínum, en veit ei vináttu hvör-

jura sem hafa vill.

Vertu J>ar ekki, sem þig varftar ekki*

Ver J)ú racr ekki þafc þú veitir ekki.

Veröldin er viljadrjúg (er vofcahál).

Vesna mun nú J>ykja hinni dönsku aS kysga ossy

(sagði Bui digri).

Vesnar ei J)ó vondr lofi.

Vesælan dregr fisiS flest.

Vesæl «r virðíngagirnd.

Vesæll cr barnlaus.

Vcsæll er vcsælum verstr.

Vcsæll fiskr fer í vesæls manns net*



Vesæll maðr hlær að hvívetna*
.

Vesælum er spott vísara (verra) enn skaði.

Vesöld frómra maiina varir ei alltíð.
.

Vesöldin mun ílesta buga.

Vetrinn cr sumarsins erfíngi (arfi).

Vetrinn þckkist af veSráttu og sólfari.

Vetr og sumar eru svo ólik, sem nótt og dagr.

Vex hvör við velkveðin orÖ.

Vcx vilji
J);í

vel gcngr.

Víða dreifist mjöl og mjólk.

Víða er góðs (mannsins) getið.

VíÖa eru vatnsins rennur.

VíÖa kemr fram illska Lín, Ubbi!

Víöa koma IlalIgerÖi bitlíngar (pitlíngar).

Víöa koma karli kýr (kiÖ).

VíÖa leynist vondra manna lukka.

Víða liggja vegamót.

VíÖa nær blóÖiÖ tiL

VíÖar er GuÖ enn i Görðum, hann er líka í'Grinð

arskörðum.

VíÖa stendr fe fótum.

ViÖ eld skal öl drekka, en á ísi skríÖa.

ViÖ eplin syndum.

Við hamíngjubrest er hvíldin bezt.

Viö íllt Gítiö, lett) má bjargast, en ei viÖ ekkert.

VíÖkunnr klækr gjörir mann vísan.

ViÖleitni er hvörjum boÖin.

Við mörgu er að sjá.

ViÖ rammann er reip aÖ draga.

ViÖ selum er aÖ sjá.

ViÖskilnaör er mörgum Jníngr.,

ViÖ sumar dygðir þarf beizli, en sumar sporat

ViÖrgefendr og endrgefendr eru beztu vinir.
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VrSrmælis cr hvör maSr verðr.

Víðr rass þarf víða brók. ..HÍBg 8*Ö!r zhmí
Vifcrvist sína er hvött'skyldr aft bcravift ts »; nlT

Vifc þann eldinn sitr hvör, sem bezt brennr*

Vi$ [>eim leka verSr a8 ausa, sem fyrst áfckenir.

Vík skyldi á milli vina, og fjörðr á milli frænda.

\Uta)inaÖrin!Í.;(*trákrinn) er b'cztr.>

Vildari eru vina högg, enn allmjúkr óviha kóss.

Vildust er vinagjöf.

Vilja fjöli fæða, en verSr af hlæilig mús. -^ snniV

Viljann er afc virfca, þar verkin ökki getifo^ snuiniV

Vili er ei lands lög.
j m| ið*ií yJHaft amiiV

Vilinn dregr hálft hlass (er ei einhlýtr).

Vilinn er farfrí, cn framkvæmd ekki.
:

q ;i i trifilV

Vifr og inakt vinna ailt* lörrf tetmVf

Yifir ]>ú ei heiptrækr vera, J>á vcrtu ci hnísinn.

Vifir þú verða vinsæll,
J>á

styrktu gagn almúgansV'

Yiiir J>ú öfundar-laus lifa, J>á hrósa ei hamíngju

pinni. að&&föiftr íií Ir i-i uW
Viljugan er hvörn hczt afc kaupa. uuiv ^ifld r, v.:lf

Viljugan uxa skal ei alltíiS reka (framkeira).

Viljugum hesti vilja flestir ríöa.

Viljugr umber ]>ú hvaö vera hlýtr.

Villustigr er vofcahættr.

Viitu af sorgum .vcrfca frí, verka [>afc eitt {>ú yi>r~

ast ei. .eiav &i úí*%}**iiiití$ is öxuávF

Viltr er (sá fer villt, opt fer sá villt) sá, scra geta

skal.

Viiianna gjöf skal vitóa og vel hirða.

Vinanna or5 eru hryggum heilnæm (ráö eru hygg-

num heilnæm.

Vinanna löstum skal lcyna í lengsta lagi.

Vinar síus og Iians vinar skal maÖr vihr vera.
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Vindr belgir tóma flösku út. bcö

Vindr er veÖra galli.

Vindrinn er seztr, sjórinn lygndr.

Vín er frygÖar fó€r.

Vín inn, vit út.

Vinir í nauÖum sjaldan sjást.

Vini skal lofa þeim afheyris , en víta áheyris (skal

víta í hljóÖi).

Vini skal varliga reyna.

Vinna fákar til íoörs.

Vinnan verÖr keypt, en dygSin aldrei.

Vinna verör hvör JrnÖ ætlaÖ er.

Vinnr hvör þaÖ vanr er. \"}\hil igaph ati'Yíf

Vinnr kapp, þá vantar stirk. 'í 13 luníi/

Vinnst hvör viÖ vel-kveÖin orÖ.

Vinnukona er vinnukonu verri.

Vinn þaö aldrei meÖ illu, sera |>ú kannt aÖ vinna

jnieö g(W5u» ;.: j. . k> ;i<( .tói/

Vín skal til vinar drckka.

Vinr á bak, viur í neyÖ, er hin bezta hryggja á

leiÖ.

Vinr er kær meÖan vcröld er þekk.

Vinr ViÖ alla vakti sjálfan sig.

Vinsæld er jafnan verÖi bctri.

Vin til vonds aö stoöa, varastu sem sjálfs Jíns skaSa.

Vinum er vandi saniisogulum aÖ vera.

Vinura {nnum veit þann duguaÖ, aÖ ei fylgi mein
mikiÖ.

Vinum þínum vertu aldrei aÖ fyrra bragfci frávendtr.

Viuum þi'num, [>ótt [>ú vel gjörir, hirdtu ekki aÖ hrósa.

Vís er borgun hjá Brandi.

Vís er GuÖ til góös.

(23)
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Vís friSr er betri enn vondr sigr. ' M^A 'nfcixiT

Vissi hvör jeta átti.

Víst er heimboSifc.-

Vita börn hvaÖ við sig er átt (haft).

Vita hundar hvaÖ þeira er ofgott.

Vita skal vinalöst, og vilja ei frásegja (en ekki hata).

Vita vilja vindálfar, hvaÖ vana goft kritja.

Viti borinn og velskikkaftr er víÖa velkorainn.

VitiÖ er verði betra, þó varla hali það allir.

Vitifc er vinsælast {er væn sæla).

Vitifc kerar eifyrir árin.

Vitni samvizkunnar vinnr öll andvitni.

Vitrir raenn eru sjaldsenir.

Vitrir menn gjöra sig ekki oflettvæga hvörki í gamni

ne alvöru.

Vitrir menn eru opt hvafc fávísastir í því scm .alr

mennast er.

Vitr ma&r má jafnt sem dárinn deya. |{j

Vitr mafcr mælir fátt, en ínarkverdt.

Vitr maðr uýtir tífc og tækifæri til sinnar nytsemdar.

Vitr maÖr reynir fyrrenn haun fullyr&ir.

Vitr raafcr sleppr þar úr háskanum, sera hinn lavísfi

eyfcilegst •
' ;v ?; wr^, •.<•>: ./'...»/

Vitr mafcr styfcr sig jafnan vifc skynsemina.

Vitr raaftr talar traudt það hann eptir iÖrast.

Vitr mafcr vinnr meira meft brögftum , enn sterkr

mefc vopnum.

Vitr maðr, þó lítill se, er óttaligri enn stór dári.

Vitr maðr ætlar ser hóf í öllum hlutum.

Vitr þenari gjörir húsbóndann ser skyldugan.

Vitr þræll mun drottna yfir óþrifnum erfíngja.

Vizkan býfcr öllum manndygÖum til fóstrs.



355

Vizkan bætir Jiáð upp, sem stirkleikann ávantar (er

betri enn aflið).

Vizkan dylst uui stund, enn ekki alla œfi.

Vizkan er allra landa Jjós.

Vizkan er djúpr brunnr, sem bágt er aS ausa aS

þurru.

Vizkan er dygðanna forsvar og fósturmófcir.

Vizkan er ei einúngis nytsöm, heldr loílig og prýðilig.

Vizkan er fátæktarimiar ríkdómr (mentanna móðir).

Vizkan er lykill afc heifcri og virfcíngu,

Vizkan er svo víðförul sem hugrinn.

Vizkan er æskunnar ærá, ellinnar huggun.

Vizkan hneigist þángaft, sem náttúran beygir hana.

Vizkan iiíngeingr ekki í illgjarna sálu.

Vizkan prýðir sérhvörja persónu.

Vizkan reynist hclzt í vandræðunum.

Vizkuna skal brúka Gufci til dýrÖar , en náúnganum

tii nota.

Vofcaverk fá vorkunár dóm.

VoSinn er opt næst, J)á Tarir minnst.

Voga ei, ef kemst í kríng.

Voga yíir keldu, ef kemst ei fyrir eudann.

Voghálsar reyna bezt.

Vogun vinnr og vogun tapar.

VolaÖr verÖr sá ei vinna má.

VolæÖi er upþhaf allra hrygða.

Vona má opt, þó von þyki þrotin.

Von ávinníngs hvessir hefnd manna (kann víljann freka).

Vonda afc þekkja er nauftsýnlig nytsemi.

Vonda góða afc gjöra gefst torveldliga.

Vonda og góöa skal éi jafnt akta.

Vonda skalt varast, en góðum gjarnan fylgja.

(23*)
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Vondir felli, væru slíkir vorir margir.

Vondir menn drekka um siðir dreggjar sinar.

Vondir menn koma optar fram sínum vilja enn góíir.

Vondir optast vinna leik.

Vond samvizka er verri enn sótt (er versti gestr í

húsi, er ætífc óttafull).

Vond samvizka kann ei annars, enn vænta ser ílJs.

Vond tíöindi hafa vængi.

Vondt málefni veikir mest hinn sakaða.

Vond túnga er verst komin í hvoptinum.

Vond verk, sem göð, gjöra eitt ódaufcligt nafn.

Vondr ávani er sálar bönd og bani,

Vondr er vanþakklátr gestr.

Vondr fejníki vinnr jafiit og tapar.

Von er afc úlfr fæÖist af ylgju.

Von er bagabót.

Von er vakandi manns draumr.

Von er pað Jjó
vindr fevki visnii bJaði.

Vonin er stærri í meíjlæti enn mótlæti.

Vonin er þolinmæftinnar uppörfan.

Vonin er ölium sameiginlig.

Vonin fylgir fremst til daufca.

Vonin heíir vakifc margan.

Vonin lætr ekki til skammar verSa.

Von mín er Gufc til T>ín. '

Vopnum og vo&um skulu vinir gléðjasí.

Vopnum sínum skal maðr veili á fæti framar standa.

Vorið kemr eptir vetrinn.

VorÍ8arnir eru vo$a liættir.

Voru raenn og vissag það.

Voskeitt er annars vinátta (þó allskyidr se).

Voskeitt cr vellystíngin.

Votr er vinakossinn (vindsliali). ?

l'
~

« «*Jo$ hí6£
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Væff fyrir ofrefli og ofveikura (fyrir meiri mauiii 6er).

Væg fyrir vinum og verra raauni.

Yægja skal viti barna.

Væiui er litr gjafara. 'Umíö*

Vænsti litr er gæfan.

Væntir sá lasts er veit sín nokkuí).

Væ u tir Vo 1 i dráttar

.

Væntu æ dauftans vinr kær.

Vænu er bezt í að hætta.

Værast er þcim, sera sorglaust seír.

Væri ci lögraálið, gjörði hvör J>a8 Iiann vildí, Cil tí

Laö' haiín skyldi. " ;:,?

Væri eingin i*ót, væri einginn ávöxtur.

Væri eingin synd, væri cingin eymifc

Væri ei sjúkdómr, J>yrfti ckki nein læknismeST)!

Væri ei Jýófrinn, J>á væri ei gálginn.

Væri hann svo líkr Iiera, sein hanu cr narra, héfSu

hundar hönum fyrir lauugu lógaft.

Væri J>á niÖiugr barÖr til batnaðar. " v 1,0 *

Yæru ei lög i landi, hefði hvör J>að feingi (úæSi).

Völt er vina stoftin. ' ' 1 *

Völt er von J>ar á er.
:<

Vöndurinn er óvitans tugtmeistari.

Vöndurinn gjörir gott barn (bornum bezt).

Vöru
J>á er gott aÖ hafa, sem ajjir fala.

Vöxtur og afliS víða ier, vitiS J>ó fyrir öllu er.

t.&fí* hiA* títáam mtmaoV
. 9 » t% *. f ^

T.

ileysiS er margs ílls móðir.

Yfckanirnar næra pá úngu, eu gleðja {)á gomln.

Yöka gott, en glata því illa.
1
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YSnin eykr alla ment.

Yðnin og erviðifc vinna allt.

Yðnin rekr ódygðirnar á íltStta.

Yfcran er lostans erviði. - 8.

Yfirlitr auglýsir sorgbitna samvizku.

Yfir má ófrídt sauma.

Yfir sameign bræðra er bezt at sjá.

Yfirvaldsins embætti er einn glansandi þrældómr.

Yfirvaldsins lifnaðr er undirsátanna speigili.

Yfirvega vel efnið, áftrenn pú gefr út ráðið.

Yfirvega vel livaS þú gjörir, og imintu í færri syndir

falla.

Yfírvega vel orð þín, áfcrenn J)ú talar.

Yfist hár af hvörjum kala.

Yglu brún er ógeÖs merki.

Ymist er uppi á teníngnum.

Ymist er þjófs dögg efca þjófs þerrir.

Ymist geingr meÖ eÖa mót.

Ymist verfcr á dagana a$ drífa.

Ymsar vgrða farir, ef margar fer.
t

Ymsar vérfta æfirnar.

Ymsir eiga högg í annars garði.

Ymsir eiga um að kjósa (ríkjum afc ráfca).

Ymsir eiga öl eÖa nýar voðir.

Yrasir eru kónginum kærir.

Ymsir flíka (ráöa^ leika aÖ) au&i, |>á auðugan kallar

daufti.
r

Yrasu eldir.

Yndi og ánægja er ei allra.

Yttu spjóti, einginn kemr á móti.

Yzt viö dyr skal óboðinn sitja.
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JPá á ágjarn ró, [>á rænan er dau$.

J>á Adam vann, en Eva spann, eingiun þekkti keis-

arann.

J>á ást er ei hægt a$ slíta, sera úngir meft ser bundu.

J>á au&rinn bregzt liiuum illa, er úti haus lukka.

.

J>á augað drýpr, er von á tárum.

J>á branu ei bein, er betr skein.

pá . brestr margan maiingreind, er mest áliggr.

J>á bölið er hærst, er bótin nærst.

J>a$ á að gjöra óþokkanum, a$ taka til weÖ höuuui.

J>að á ekki saman nema nafnið.

J>a{5 á ekki saman sorg og gaman.

J>að á ekki úr gófcu aö spillast, sem íllt er.

J>a$ áform verfcr a$ eingu, sem ei er raeÖ ráöi gjört.

]>að á hvör hann á.

J>að á hvör a$ ábyrgjast fyrir handvömmum, er hann

leigir.

J>a$ á hvör eptir, sem hann heíir ei úttekið.

J>aÖ á hvör hann kaupir, en ekki J>aS hanji seJr.

J>aÖan er góös von, sem gott er fyrir (ílls von, sem

inni geymir).

J>a$an er mer úlfs von, er eg einn se.

]>aðan er von skriðunnar, sem ein reuiuv

J>a$ ángrar margan í elliuni, sem hann gjörSi í æsk-

unni. •

. r

J>afc á við heimskan (má gjöra hugnast heimskum)

atS hæla höuum.

[>a$ berst í bökkum.

J>a$ ber vel í vetöi.

}>aS brýtr einn niÖr, sem annar byggir upp.

é



|>aS5 hjir nótt, en skki frjálsleiki sí^komnnm gestura

— býðr sig svo við.

— datt ofau yíir haun.

—- dettr ei, sem ei er viðkomið,

• dínglar svo margt, |>að dugir ekki.

— dirfir hvörn, er vei veit.

~« dregr Iivöriigr annaun (jafnþúngan) um garð.

—
• dregr hvörugan, sem ekkort er.

— dregr sig saraan, sem dámligt er. —
— dróst úr liömlu.

— dvfnar opt, sem duga skal.

— einginn hefir, sem Guð ekki gefr.

— er að afla sem ekkert se, en neyta sem nóg se.

er að bera í bakkafullan lækinn o: vatn.

er að gefa bezta mann frá borði.

er aðgæzlulitill hirðir, sem ekki veit tölu sinna

sauða,

er að hafa af heiminum að horfa á hann.

ar aðhlæilig sparsemi, að geyma glermalana, en

glata eðalsteinunura.

er afc lofa sem liðið er, en lasta ei ókomið.

er að seíja gullið uppá goðið.

er af gæðum jarðarinnar að grösin eru góð.

er af kærri hendj komið.

er af, sem áðr var.

er afsökun narrans, að aðrir seu einsog hann.

er aldrei góðr hugr, sem aldrei kerar gott /,

er algeinginu húsgángr.

er alíilla fallið, að eg kasti svo gulli í eld, að

eg lai þcr hað.

er alira manua art, að sjá heidr annara iyti enu

l



í>a« er állt anhaÖ u« bera krossirin á kápunni , enii

í hjaitanu.

er allt aufcþekkt (ílest éins) , séra úr fví koti

kemr.

er allt fyrmini fágaÖ (fagrt).

er allt gott, sera vel skipast.

er alltíÖ gott, aö hafa nokkuÖirS retta sig eptir.

er allt í sekknura , ekkert í hjartanu.

er allt lastverdt, sem Jjótt er.

er allt skaðligt, sem yíir mátann geingr.

er allt svo mikið á mer, sagði stúíkari.

— er allr dagr til stefnu.
'f**

*

—- er almennast hjá óss 'að'lifa ög dcya.

— er almenn regla lærftra manna
?

ao verjast með

pennanum. ****** ***** ****
~

% | * * -f Ilf % * \
* A " Jj

*—•
er annað a$ vera skír í sögnum, eu skikkanligr

i orðræðum.

er annaÖ að vilja, annað að kunria.

er ann&<5 afcþeigja um sannleikan, énn talalýgina.

— er annað aÖ þykjast, en áiíiiáÖ 'að vera.

•— er annað árið, sera ekki er ánnað.

•—
' cr annaðhvört a$ hvökkva cfcr stokkva.

*—
• er

fc
annaÖ sárt, annáð svrðairieira.

— er auðgum orÖiÖ léidt áðr suuuðum páttL

— er aubnulausura ráð aÖ færast seni ininst ffánff.

— er auðveldt a$ svíkja góðan inann.

— er augunura Jystiligt a$ sjá soíiiia.

— er baggans rettr, aÖ hvíla sig a'líbhum'.

<— cr bágt aÖ hinda túngiína.
1 ' *— er bágt aÖ felast fyrir allra mánna augum.

— ér bágt &% géynia J>aÖ, scra margír girnasit.

— er hál, ef hlossar tveir hrenna leirigi sámau.

— er betra aÖ hreita vel, eun heita, vel.
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|>aÖ :er betra aö geyjna vjniua euu feíS.

— er betra aö lofast ertn ; lofa.

— er betra.aÖ. prettást af öörura, enn pretta aöra.

•— er betra aö rasa meÖ fætiuum eim túngunni.

— er betra aÖ vera góÖr og lastaÖr, enn vondr og

lofaÖr. .

— er betra aÖ vera ljótr og vitr, enn fríÖr og fávís.

— er betra aÖ vera magr af frjálsu, enn feitr af

stolnu. 13 . jilíi yjfcj iu

— er betra aÖ vera vcl uppfræddr, enn vcl borinn.

— er betra aÖ þókknast eiuum frómum, enn þús-

und óguÖiigum.

i— er bezt aÖ bíÖa hvíldarinnar, þar til hlaupiÖ er

fullkomnaÖ.

— er bezt aö græöa strax þaö græÖast kann.

*— er bezt aö sníða ser stakk eptir vexti.

—-
• er bezt, sem sjálfum semr.

— er bita munr, en ekki fjár.

— er bót vansans að veita hönum viðgaungu.

— er dári, sem skeinkir skip, en liggr sjálfr í landi.

*— er daufr drykkr, sem ekki er betri enn þvíng^-

andi þorsti.

— er djúpr brunnr, sem ekki verðr uppausinn.

— er dómarans nauÖsýn aÖ ransaka vel sökiua. .

— er dreingr, sera viÖgeingr.

— er drjúgast, sem flestir af liafa.

— er dýrÖiig skömm aÖ deya fyrir hciðriuii.

— cr ei kyn, þó ]jú látir digr-barkliga.

er ein kóngsins dygð eingan meÖ bráðiyndi deyða.

~ er eins nytsamt aÖ gleyma sem la;ra.

— er eins og himiuinn de.tti í höfuÖiÖ á J>er.

iMa er eins og yið raanninu mæli.

w
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J>a8 er eins torveMi- a5 ^ra; algjöriSr, og þaft er

aufcveldt að þykjast það.

— er eitr viuáttunnar afc misgruna siim vin,

—
• er ekki é ; dauðan að Ijúga.

— ér ekki aft liafa , sera ei er a$ fá.

— er cikki að undra, þó þernan Jíkist sinni.frú..

—* er ekki állt bezt, sem barninu þykir.

— er ekki allt fyrir augunura ^ sem eta skal.

— er ékki allt gott, sem gamalt er.

—
• er ekki ailt lofsverdt, sem heimskir hæla.

—M er ekki alltíÖ þaÖ bezta, sem fagrt er utan.

— er ekki alltítS þa$ versta, sem iiia lítr út.

— er ekki ást, sem ei kemr í hug (ckki sinna, sem

á farf a$ minna).

— er ekki á vísan aÖ róa.

— er ekki betra aÖ telja gjöfina eptir, enn taka

hana aptr.

— er ekki dygð, sem raafe gjörir fyrir ótta sakir.

— er ekki eins a$ vilja og gjöra.

er ekki fyrir góðu, aÖ uxinn ekr vagni.

— er ekki fyrir Jrnnn vitra a$ gánga i serhvörn

seiskap. -

~ er ekki fundiS eptir förumennina.

— cr ekki gleymt, sem Guði er feingið.

— er ekki góðr húsbóndi, sera styggir gest yfir

borfci.

—- er ekki gófcr strífcsmaftr, sem engin hefir sár.

— er ekki heiglum hent.

— er ekki hin retta þagmælska, sem peigir -hc

til skafta.

— er ekki hundrafc í hættunni*

— er ekki hægt afc henda, eem herrann vili ekki

sends.
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þaS ér ékki jafiian bezt a$ gánga síðarst.

— ér ekki íllt, sem ekki skafcar.

— er ekki kouunnar aÖ heita maiuisius Iierra.

— er ekki laust, sem fjandiim heldr í sporðiuu.

— er ekki leynandi löstur, ill náttúra.

— er ekki Iitil koust að stjórna lund siiitiiaftj

—» er ekki máti ináiins, megu sem yiirgeingr lians.

— er ekki matr músin steikt og mafckr upp úr rjóma.

— er ekki meir enn kaup kaups, |>á ekkert er um-»

hlaups. ituw

— er ekki meira þó daufcir upprísi, enn þó maSr

komi af manni.

-— er ekki mcr í hendi, sem úti er í Bár.

~ cr ckki minna ónæði að varðveita auðiuu, enu

aíla hans. TífifBioV

Ú- cr'ckki minrii vandi (rainna verdt) at gæta feing-

ins fjár enri aíla [)ess.

— er ekki ininni æra , a<5 forþcna lofstír, cnn

bera hann. W* filihá rzMk iM* is —
— cr ekki nóg , að hafa góða meiníngv en verkiö

heíir illa útsýnd.

— cr ekki nóg aÖ vilja einum vel, neraa raenn gjöri

^tíBáfuffil gótt.

— er ekki nýtt að fá íllt fyrir gott.

— er ekki opt a<5 Ijórir kóngar íinnast.

— eií ekki opt ijS GuÖ kemr í hús mín.

— cr ekki opt aÖ heilagr andi kcmr í Laxárdal.

— er ekki opt að hnífr minn kemr í feitt.

— er ekki prcstligt, sem er heiðíngligt.

— er ekki rart, sém er víða til og margt.

— er ekki samjafnt þörf og metnaÖr.

— er ekki scm ekkert kostar.

— cr ekki smábcinúm (smábörnum) h&tt. 29



f>aí er ekki sinna (svinna), sem á þaxf aö minna.

— er ekki sótt, sem ekki ser á.

— er ckki stórt sár, sem ekki sví$r.

— er ekki svo fagrt, sem þa$ skín.

—* er ekki tímans skuld, þó hann vcrfci nytscmdar-

lauáiJm. fjfimJ m , ianoi :
tll> —

— er ckki um skör fram talaS, sem satt ei\

—~ er ekki uppí nös á ketti.

~ er ekki verdt að lifa, nema maSr fari dagbatn-

andL ^anaíd~ er ekki verdt afc óttast, sem óvíst er hvört fram-

kemr. uinr.m 1« frtind

— er ekki verdt a$ vita, sem ci verftr vi$ gjört.

er ekki vinr, sem ekki tekr síns vinar æru í

forsvar. •

'

?

-^á r.tto

— er ekki vizka, aft þekkja svo aÖra, aS roaÖr gleyini

sjálfum ser.

er ekki þrælsins a$ gjöra frjálsliga.

er ekki æliligr kálfr, sem aldrei getr staftið. .

er ekki ærligt, aft tala eitt, en meina annað.

er ekki öllum öl, þó einn drekki gladt.

er ellinnar æskuna aÖ uppfræfta.

er enginn forboÖinn ávöxtur, a$ gjöra ser gladt

meÖal góðra vina.

er engum list, seai Iiann Jeikr (lærir) ekki.

er cngum mínkun a£> spyrja ráÖs, IivatS vitr sem
\ hann er.

er engum til gátu, scm hann ser og heyrir.

er erviöislaus gróði að eiga sitt.

er ervidt a<5 sækja alltíð viíiö ívasann.

er fátt um fína drætti.

er fátækrar meyar ska&i, a$ luin cr sköpuS væn.

er fátækum leidt, aS öðrum er gott
;
gjört.
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|>aS er fávizka og skömm að gefa andsvar tytrQUn

maftr lieyrir.

— er finlig saga, hvör asninn kallar ímnann hlas*-

draga. '
•* : n'Ai:iá t» —

er flestum tídt, a$ láta 6er þykja vænt um sjáif-

an sig.

—
« er fokifc í flest skjól.

— er fornmeti falið í horni.

— cr frá mer og komrð'til barnanna.

— er fretta íljótast, í frásögum er Ijótast.

— er frægraað vinna mefc klókskap enn blóðs nt-

.{fti.'jléllíngn. : i r
!-

— er fyrir, en ei gleymt*

'—
• er gamalt klögumál, sem manneskjan Iiefir yfir

vondri náttiiru.
\

— er gleymt, sem geymt er hjá þer.

•—* er góÖra gjalda verdt, hvaft gamall vinnr.

— er gófcr dúkr, sem aldrei festir vott á.

— er góðr liínaÖr, sera eptir lögmálinu er lagaðr.

— er góör sonr, sem sviptir ei föfcurinn sinni

frægfc.

— er gott ár, nær þú drekkr mátuliga.

er gott menn loíi pig, en hetra menn unni \)br.

— er gott merki að vera af góðum kominn.

— er gott nafn heimskum a<5 heita hjáræna.

—- er gott fyrir heilsuna að erviða og eta mátuliga.

— er grunnr kærleiki, að gefa paÖ öðrum, sem

hann skaÖar.

-— er GuÖs eins aft gjöra gott af illu.

— er guðs þökkin mest, sem gjöra færstir.

— er hákalls (skötu) lýsi og molnar úr.

— er hentast iil-lyndum að vera einn.
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er hentast nízkum, a5 véra þar, sem énginn er

[mrfandi.

er herligt (hreinligt) afc bera hátt neíli).

er herJigt afc heita manneskja.

cr hinn hæzta trappa vísdónisins, sjálfan sig rett

að þekkja.

er hollast, sem heima gefst.

er hrósverdt a$ gjöra ei íJlt, en geta.

er hræddr þræll, sem þorir ekki afc skjálfa.

er hundsins rettr, bein og högg.

ér hvörjum dýrmætast, scm höuum er kærast.

er hvörjum kjörið, sem hafa v5U (hæfir hvörjum).

er hvörjum líkt, sem hanu á.

cr hvörjum næst, sem hann er fcjálfr.

er hvörjum skyldast, sem liönum er skapfeldast.

er hvörs dags vit í hönum. —

-

er hvörs girnd, sem hann gjörir.

er hvörs manns æra, afc umgángást frómliga.

er hyggið barn, sem þekkir siun föður.

vcr hægra aö gánga út af veiginum, énn komast

á hann aptr. 1

er hægra a$ missa góðan hlut, enn ná hönum
aptr. .

er hægt afc synda, þá annar heldr upp höfðinu.

er hægt heillt aíS bæta.

er hægr vandi, að leysa poka úr bandi.

er hærst á húsi ríftr.

er illa seð, sem mefc annars augum er sefc (meS

öfundarauga).

er ílls draums bezt, a$ vakna sem fyrst.

er íllt aÖ girnast, sem ekki má veitast.

er íllt aö klifrast uppá JaÖ fjall, sem maðr kemst

ei ofan af.
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|>afc er, íHt aS syrgja, scm ma<5r fær ckki.

— er íllt aö verða viljandi vondr af vondnm,^
— er íllt að Jiggja, eem ei er af vilja (af óvilja er)

- er íllt fyrir herrann a$ ofala sinn þræl.

er íllt mein, sem engiu liggr bót við.

er íllt sig í þjófs erffc aÖ gefa.

er íllt sig þjófnum aö. samteingja.

er illr niaftr, sem engum ann góðs.

er illr skafci, sem engum kemr afc gagni.

\ er kattarins að klóra í treð. |

er kenniteikn ráÖvands manns, aS vera góÖorðr

er komið, sem komiÖ er.

er kominn út á hönum skráprinn.

• er kóngsins gagn og.æra, að hans undirsátum

vel gángi.
, <Su. ajUr

' er krákunnar art afc kjarka.um margt.

- er krummanna aÖ kroppa út augun.

— er kunst að þekkja slægfcina og gjalda líku líkt.

— er kunnugum bezt að bjóða.

— er kveljandi krydd.

— er kvennaskap , að hafa dálæti á börnum og

,
og hundum.

— er kynligt, konur fara í strið, en karlmcnn sitja

. heima.

—
. er lag, sem áleggst.

— er Jakr kaupmaðr, sem lastar sína vörn.

— er lakr (lítill) skúti, að ei se bctri cnn úti.

~ cr lángsamt, sem aldrei fær enda. {

«— er látið í slitinn púng, sem göinhun er gefið.

— er lett (h'til) mús, sem ekki dregr lialann (scm

ckki ræðr. fyrir, sitt hús).

— er líka sumt og allt.



f>aS er linun móSs, a3 [>reja rel og vóna go$s.

— er ljöt- lystiaemi, að íáta sfer önnara géðjast, en

sitt vera óþokkt. ««Ö3*4 8* Mft » -í-

— er Ijótr sannleiki, sem ekki er betri enn Jýgin.

— er ljótt uö Ijúga, J)ó stuiulum Jfað göfugir gjöri.

— cr Jjótt aÖ ntáast á náttúrunni.

— er list, aö binda mikið mái í stuttri ræiiu.

— er list, að látá fara vel;

— er lítiÖ kotúngi hagar , lítiií þafc hann bagar.

— er lítið, sem gángandi mannínn munár ekki (sem

fátækan dregr ekki).

— er Iftil rekavon, sém ekki er betri enn skriðuvon.

— cr lof lífsins, að víkja éi frá góðri samvizkti. -

— er lofsverdt aS geta mefc sanni sagt: eg tiefl

hlýdt mínum foreldrum.

— er lukka aft lifa þángaðtil maðr fær að deya vel.

— er Iukknnni gjarnast, aft gefa, ög táka þaö aptr.

— er lukkunni gjarnast , afc glefcja meÖ einu, en

hrclla méft Jjrennu.

— er lærisveinsins æra, a& rækja bo5 síns meistara.

— er maðr, pó hann láti minna.

— er mánaðarbjörg að berja sér.

— er manni gott, að bcra okið í sínum úngdómi.
—• er margra manna ólukka, að þeir hafa haft stóra

lukku.

— er margt á borft berandi, sem ekki er á bæi

sendandi.

— cr margt í búri hafandi, sem ekki er á borfc

berandi. *hi\u í:*1 ' >-Un> '.?>-• ui <; i; i >»,

— cr margt í þokunni (þaunkum) býr.

— er margt merkíligt, sem ekki er lofligt.

— er margt ordt, ficm ckkl er ráðið (orÖaÖ* sera

ei er gjört). 2i; W —
(24)



I>a5 cr níargt sagt, sem ekki er satt gjört.

er margt þveigið, sem ei er hréint gjört.

— er markver8ugt, a8 þola mótlæti irieS glö8u geSi.

— er mc8 þeim fri8seniis fugl.

-rfí er meiri hneisa enn hei8r , a$ vera lofafcr af

ciusaman [>eim illu.

— er meiri slægr til hornanna, enn hrútsins.

er meira verdt a8 vera ráövandr, enn r/kr.

er meujagripr þráins. r J . Km tiitf

— er mer engin inutekt (hvörki í pottinn m*

púnginn). J5hTcí íiinnjtt hs%a w —

*

-w er raer sagt , en sýnt ekki.

—
» er mer sól, sein raer skín. ig (I * —

—r- er mcsti munr , hvör gefr e8a þiggr.

— er miki8, a8 gjöra mikið af engu. ,

~ er mikiS durnaríki, ei má mæla (nefna Gu8 í

himnaríki).

er mikil gagnsemd a8 vera gó8s makligr.

er mikill ma8r og dyg8ugr, sem vinnr sína luinh

er mikill munr, aS tala af sjálfs sína rcynslu

e8r anuara sögn.

er mikill munr, hvörnin maSr kemr ser og þíng^

um sínum. -

er mikili ójöfnuSr, aS gefa vellystinni dygSina

fyrir arabátt.

er mikill partr guShræzlunnar , aS girnast a$

vera þaS. .ídds^ &>m ^

er mikilmannligt, aS dramba lítiS, en gjöra mikiS.

er minnst mæti, sem maSr leggr á sig sjálfr.

er morkiS meS mjöSjninni.

er myrkr dagr, sem mann foraktar alla gleSi.

er mögur steik, sem ekki drýpr fcitt af.

er náttúrligt aí leitá þeirra, sem betr mega.



f>a8 er nauSsýnligt, aS gjöra grcimirmun gó$s og íltej

— er nauSsýnligt, aö vita pá liluti, sem mann má
aidrei gjöra.

— er nauftugr einn kostr, f>á ekki fæst annar.

— er nauSúngar munngát, sem riáttúrunni ofbýSr.

— er nokkuÖ a$ liafa gæzkuna, en mikið að hafa

lempnina.

— er nytsamlig konst ai> stilla sig, liana á hygg-

inn maðr. n\t"i (

\ iqi«r^s[iioi.. * v

—i cr nýtt, sem sjaldan skeSr.

— er nærri munni lofað.

— er nærst, sem í heudinni hefir veri&'

—- er ófarsæll inaðr, sem framast svo, liann glcymir

a$ vingast.

— er ofseint aS iÖrast dauÖr. - -

— er ólukkulig farsæld, aft vera fullríkr, en aldrei-

dhræddr. (i .»:V siiiniií

— er opiö fyrir augunum.

— er opt barnanna gagn, afc foreldrarnir deyi.

—* • er opt gott, sem gamlir kveða.

— er óreynt.

— er ósnotrs aSall, allfátt kunna aS segja.

—• er óþakklátr akr, sem ekki svarar kostnaSinum.

— er peningsins íorJög, að velta milli alJra Janda.

— er prýSi og nytsemi hvörs manns að vcra lítilátr.

•"** er raun sem reynist (hrÖkkui*). .

— er rett aS horga glens meS gahhi.

— er rettast, a$ hvör matsveinn smakki sína mat-
• •• v*

gjorð. . tUæ \mttita 15

— er rett, sem rett er.

— er ró, ef reifii drcymir.

— cr róligast, aft láta ser sína lukku nægja.

— er rög hönd, sem höfufc {mrir ei aö verja.

(24*)

l



cr sannr vinr, sera elskar manninn, cn ekki

pa8 hann á,

er sárast, sera á sjálfum liggr.

er sá þýngsti þrældómr, afc vera sinn eginn præll.

cr seinast, sag&i hann fj<5fsi , að stela aldrei.

er seint aÖ byrgja brunninn, J>á barniS er daudt.

er seint að bvrja lííiö, J)á mál er komiÖ aÖ cnda

er sem blindr dœmi um lit.

er sem fugla, fer illa á vatni.

er sem hvör sjái sjálfan sig.

er sem maðr ýngist upp 9 nær hönum verðr

aufcið barna.

er sem vindr um eyrun þjóti.

er sem úr tángar örmum togafc.

er sjaldan gott skáld, sem gamallt yrkir.

er sjálfsagt um prestslambið, þó heyh'trð se.

er siör rakka a$ rýfa úr hnakka.

er sitt livört hofmenn höggva, eðr hundar naga.

,er skaði þó minna væri.

er skák og jafntefli , ef báfcir bera mínkun úr

málum.

er skamrnarligt líferni að gánga hús af húsi.

er skammarligfc að unna ser sjálfura cinskis góðs»

er skammgóðr verrair að pissa í skó sinn,

er skárra að höndia með einn illhryssíng, enn

hræsnara.

er skárra a8 vera efstr í neSra bekk, cnn neÖstr

í efra bekk.

er skárra aS vera heimskr hjá öllum heimskum,

enn einn vís á meöal þeirra.

er skart líti8, en skömm engin.

er skóli forsjálninnar aö 6igta sjálfan sig.
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|>áí> er skyldara aÖgráta yfir þeim lifaudi, enu þeim

dauÖu. .£ ttiitil <*mj

— er skyldt fyrir skæöin.

— er skömm fyrir kristiun ruauu, aÖ yfinsiunast

af eiuurh heiÖíngja. -

— cr skömm skeggi, ef haka ein hlýtr aÖ dansa.

—
- er slæmt (skömm) aÖ þiggja kóugsins penínga,

og þjóna liönum ekki.

— er slæmr kottur, sem sleikir í fyrir, eu klórar

á hak. '

— er smiÖsins rettr, að orna ser við spænina,

— er stillíngarvandt að stjórua lund siuui.

— er stór auÖr aÖ vera (ef eiun er) aÖ illu ónýtr.

—
» er stór dygÖ að lofa þaun þig lastar.

— er stór frægð að spara f>ann j)ú kaht á aÖ Iief.ua.

— er sfcór hlutr, að hafa mikla lukku, en vera þó

elskaðr áf mörgum.

~ er stór list, aÖ kunna aÖ skikka ser eptir síuu

tilstandi. * ^ \n\ \twni ttH i**' ~
— er stór mismuur í dygÖa og lasta æfingu.

— er stór nauðsýii að dempa brcsti síua.

— er stór skammsýni, aÖ raeta ei hvörn dag, sem

hann væri síÖarstr.

-— er slort aÖ voga rikiuu til aÖ viuna kórónuna.

— er stráks verja aÖ Jjúga og sverja.

— er stremliið verk að streÖa köttinn.

— er stund, en engin æfi.

— er stuudum einúm ángr, sem öÖrum er skemtun.

— er síutt brú milli klókinda og lymsku.

— er stutt erindi fyrir jafustórau.

— er sú mesta hreysti, aÖ [neytast aidrei í yökun

dygðanna.

— er sú mesla og versta vaufeLkíugað {jekfcja ei Ouð.
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j>aÖ er sumstatrar meir af seremoníum, enn sannri

guÖsdýrkun.

er svo margt selt og keypt, aÖ sitt h'zt hvörjum.

er sök, sem raaÖr gefr barni sínu.

er talaÖ forgéíins, sem enginn skeytir um*

er teikn iilra geÖsmuna, aö mæla alltíö á móti.

er tíÖarinnar eiginligleika aÖ e^Öa hlutunum.

er tídt aÖ gjöf skal fylgja nafngiptu.

s>er torveldt at> tala í senn bæöi margt og þarft.

er torveldt aö þekkjasiÖu og lundariag allra þjóöa.

.er traustr viuskapr, sem báöir viija eitt.

er tregnáttúra, sem verÖr aÖ reka til meö siögum.

er tröllagángr, þegar hvört tröliiö tryilir annaö.

er tvennt smátt, og eitt lítiÖ.

er tv/vægt brot, sem bljgöan hefir (gefr).

er túngunni tarnast, sem hjartanu er kærast.

er týnt og trolium gefiÖ.

er uggvænt, hvar áralaus lendir.

er undanfari gleöinnar aÖ gleyma sorginni.

er undarligt í heirainum, aÖ einn er ekki öðr-

nra líkr.

er undir hælinn lagt, sem hættuligt er.

er undrandi mest, sem yaldan sezt.

er unniÖ meÖ höndunum, en ekki handar bökunum.

er vandi aÖ hafa ofmikiö eöa oih'tiÖ.

er vandseÖ, sem maör mcÖ annars augum -álítr.

er vel, aö frjófsöra jörÖ fær góöan akrmann.

er verdt aÖ missa nokkuÖ fyrir annaÖ meira.

er verra aÖ yfirvinnast af löstum, enn óvinum.

er verst aÖ sjá viö heiraahvinninura.

er verst, ef vananum bregör, sfe hann góÖr.

er vinr, scm til vamras segir*

er vinr, sem þerveitir, nær Jm ert vesæll orÖinn.



|>aÖ er vísligt afc yíirvega hvaíS eptirkenuv

— er vissast* sera í hendinni er.

— er viturs maiins a$ vera fáskiptinn.

—- er viíji koiíu, aiS láta klá ser.

— er það bezta að þókknast GuðL
— er það retta lof , sem samvizkati gefr.

er það vanfeingnasta a<S vera góðr.

er það vandgjörðasta að betala íilt mefc gófcu.

er það vandseðasta, sem er [>að ókuiniugasta.

er þarfsamlig kunnátta, a$ afslá bón í tíma.

— er þveigið í ausu, en þurkað í óni.

— e* J>unnt blóft, sem þynnra er enn vatuið (sera

ei störknar).

— er þurt, að eta hvörja kökuna við amiarri.

— cr'þykkt blóð, sem ei rennr til skyldunnar.

— er þýngst þessa lífs, að felast fyrir alira öfund-

armanna augum.

— er þægra að forsvara, enn áklaga.

— er þægr ábati, að vera frí fyrir áhyggjiniiii.

— er æðsta trappa vizkunnar, að lijálpa við aunara

veikleika. .t>Fri niii

— er æra foreldranna að eiga ærliga niðja.

— er ærs manns æði.

— er ætinn maðr, sem eins ctr ætt og óætt.

— er öðruvís að ráða, enn á er lilið.

— er öllu meÖ okkr skipt, nema deigiuum og veig-

inum.

— eru allt studentar, sem hárið hafa.

— ern augu til gagns, sem aldrei glámakignusl.

— eru beinaspjöll á boðinu.

— eru beztu úrræði að biðja Guð.

— eru daglig dæmi, að dauðinn kemr einhvörstaðar.

— eru ekki allt dánumenn, sem stutta hafa stakka.

r



ern ekki allt góíir fiskar, sera fljótt synda.

eru ekki allt góðir kokkar, sera lángar hafa

sleddurnar.

eru ekki allt góSir vinir , sem gefa góft orS.

eru ekki allt hrafnar, sem krókinn hafa á neíinu.

eru ekki allt klerkar, sera síða hafa kápuna.

eru ekki allt lög, sem lendir inenn bjóða.

eru ékki allt meyar, sem lángan hafa lokkinn.

eru ekki allt prestar, sem víða hafa kninuna.

eru ekki allt vinir, sem í eyrun hlœa.

eru ekki búmenn, sem ekki kuuna a$ herja ser.

eru ekki undr, þó þernan líkist sinni frú.

eru fagrar rósir, sem fölna aldrei.

eru gráfcugir úlfar, sem eta sig sjálfa. >

eru hreinlig lýtí, aft vera nefstór.

eru 311 úrræfci í því illa, því enn meir. að spilla.

eru Jkærir vinir, sem hvörugr má af öðrum sjá.

eru lög, sem kóngr segir (sem lendir bjóða,

sem sjálfum semr).

eru nóg met, að vera minnstr í himnaríki.

eru nóg víti, aft lasta saklausa.

eru ólukkunnar mein, aiS hún er aldrei ein.

eru prísverðug eptirdæmivsem enginn getr hneixl-

eru tublslok, cf leikiS er í etans.

eru úllát lítil, en ábáti, annann afheyris a8 lofa.

eru þúng mein, aÖ missa Guðs vináttu.

eru ærunnar eiginliglcikar, aö vera hreinlát.

fagrasta sem sezt, cr sólin.

fánýta er h'ka opt skaðlítið.

feita vill æti'Ö fljóta uppi.

fellr eins og flís vi$ rass.

fellr hvorjuui letfc, aÖ tæla sjálfan sig.
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j>a5 fer ijirinm annaft eyraS, en útúm annaS.

— fer meS þeim.

— fer sem farligt er.

— fer seni má (reynist, auftift er).

ferst meft sorg, sem fæst mefc synd.

linst ekki, sem ekki er faliÖ.

linst í hláknnni, sem faliÖ er í snjónnm.

• fór allt meÖ barninu því dauða.

-rr fór sem héldt.

— fylgir einu stykkinu, semekki fylgir Öðru.

— fyígir hvörjum, sem fast er við hann.

— fyrnist fyrst, þá frálífcr, sem frekast cr aðdázt.

—
• fyrsta mefcal til a$ fá almenníngs lof er kurt-

eysi og örlæti.

—
• fækkar þeim góÖu, ef vondum er vanrefst.

fær hvör, sem hann fer á Jeit.

fær sjaldan góðan enda, sera me5 gáleysi er

byrjaö. «•* ?lí3i " 5
3<k *ifi .~

— gagnar lítiS þjófnum, aÖ gánga meft gulIkeSjuna

til Igálgans. •

1

' ^ : ' x

Í^i
~

— gagnar öllum góÖum, a5 almúganum vel líöi.

— gamla kárrar (kurrar), þafc nýa hljómar.

— gefr margr Guði áft skuld, áö hann fær ekki

sinn vilja.

— geingr allt andsælis (hefir allt krabbagáng).

— geingr á tréfótuni, sem maöriun cr ekki til-

skipaðr.

— geingr maSr undir manns hönd.

— geingr raest á mann, sem maðr telcr mest af.
"*" ^ ^mm * * " '^L m ' - f mf t V fe V tm-mm — y— geingst vrð, sem Guð vill.

— getr ekki lukkan í burtu tekið, sem hún gaf

ekki. '
SV>i8,sív>U!9 -t -

— getr (gjörir) enginn, sem hann vill ekki gjöra.
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|>aÖ getr í litliím staÖ Jegið, sem forsjalliga er faliS.

— girnist einn, sem öðruni er leidt.

— girnist margr, sem hann glæpist á.

— gjörir hvör áð krjá, sem hann vill fá.

— gjörir hvör er hönum gott þykir (er girnist, ef

• getr).'' "' :
' '' titvll •/:••••• *^

— gjörir livörki til lie frá.

— gjörir hvörn góðan aS geyma vel sitt.

— g<fóa er ígegn illu skapað.

— grefóliga lofast, geldr margr trcgt.

— grær áÖrenn [m giptist.

—

•

!

"- hamlar m'örgum íllt afc gjöra, haim getr ckki.

— háugir á hári einu.

-— heíir allt gáng, sem GuÖ vilL úé. c—

'

— hefir enginn, scm öÖrum er ætlaS.

— hefir feingfó hundraÖs höt.

— hcfir livörki höfuð ne hala (sporö ne höfuS).

— hefst upp á mer (hönum) hrúnin.

— helzta skal fyrst fram, jmfc miusta sífcar.

— hlýtr aö fara, sem feigt er.

— hús er hezt forstaðfó, sem ekkert vantar pörfina.

— hæfir einni dándiskvinnu aö vcra meÖ sínura

manui ánægÖ.

— hæfir hvörjum aS hjálpa lífinu , sem leingst

hann má.

— hæfir hvörjum hyggnum manui athugasamliga a$

gjöra og framfara.

— hæfir hvörjum, senl hafa vill.

— illa verðr optliga fágaÖ með góðu yfírskini.

— kaim elskan að auglýsa, setn ei geír peuuíiin.

— kann ölfó aiS auglýsa, sem ei varö laust fyrir

gunst ne gáfu.

— kemst ekki allt til gjörin'ngsins, sem á^titt ei-.
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I>á8<-lcemr elcki hvort ár hvalr tii lands.

— kemr ekki.mál vfó mig.

— kemr ei nær, enn kötturinu sjö-stjörnunui.

— kemr fram í seinna verkinu, sem gjört er í J>v£

,£$Tráf. •
« muaoil ia toiá tiiöta

t kemr frani, sem aufciS er (vifi hvörs manns hag,

sem hönum er auðift).

kemr margt til krenna, sem ci kemr til karla.

— kemr opt vel á voudan.

— kemr, sem kallar.

—
- kemr uppá hvörn, sem.hann á von.

,klaga gófcir menn, aðþeim geingr illa, cn vond-

um vel. »í^í:«í! —
~ klaga menn, aS gófcir deya, en gagnslausir lifa*^

~ kostar klof að.rfóa röptum*

4— kostar opt margra manna velferS, [>á tveir

~ kreinkir (kvelr) ei augað, scm ei.kemr í [>að.

~ Jastar raargr á öðrum, sem hann leikr s&r a5

sjálfr. ,ízvjí msú-.rr>v& -fa *d-(iá ~
-r- lastar margr, sem hann lystir tii.

~ Jcggst börnunum til lýta, sein foreldrunum mis-

vinnst.

Ieysir hvörki ne biodr,

líör cinsog önnur lángfer«5*

líf er farsælt, sem er samkvœmt náttúrunni.

liíir lcngst, sem hjúum er lefóast.

liggr fyrir rósiuni að fölna, [>ó ei ee vfó hcnni

hreift.

loftir leingst í kerinu, sem fyrst kemr í [>a$.

loftir vfó alla, sem mönnum mislíkar (óþakk-

lælfó). iiinz ui JrmtOT <

luktar margr sætt, hann sýpr súrt.



f>áS lætr hvör úti, sem hann hefir nægst af.

— má ekki allt rétta sera hogiÖ er.

~ má fjáridinri' gjora aÖ vera dau$r og jeta ekki.

— má hy'ói varast, er hann veit.

— má lófa, seni liðið er, se það þess verdt.

— man leingst, scm Jnerir fyrst (sem sfðatfst er).

-^— má (mun) okkur skilja, [>ú munt ekki vilja.

— má samantáka sem sundrleitast er (skal ckki

sámaniaká).
*" ,!

-
?:í>8 '

— má tala, scm [ni kannt að skjala.

— má telja, sem tilber.

«— má vera áðr íhugaÖ, sem æfínliga skal duga.

— má æra óstöSngann. *m —
— muna (þess niinnast) f/ngr, er forðum gjörfcu.

— munar miklu, hvört lúkkau er blíÖ eÖa stríÖ.

— mun fara á5 hinum fornu hrautuniim.

— mun framfara um aldr mannanna, scm áðr er

fyrirætlaft.

— mæli eg, sem afcrir mælá.

— nema hörn, sem á hæ er tídt.

-— nýa verðr opt leiSinligt, [>á [>aft er gamallt.

— nægir ei að hafa gát á Jrví góða, [>aÖ vonda

verfcr aS varast.

— nær hvörgi heim (nrðri).

—
• nær þá ekki lcingra.

— opt cr hcygt, vcrör um sfóir mjúkt.

— óv/sa er þó vísara enn [>a$, sem ekkért er.

— prettar margan a$ kaupa óséft*

prýðir stéttina, aÖ persónan cr gufthrædd.

rángfengna gjörir rírÖ í húi.

rekr hvörki né geingr,

renua á tvílráöau tvær gr/mur.

míja

m



m
I>a5 reynir ci á hreysti kappans, fyrrcnn á hólminu

er komið.
Ig ; n: ., r síJáx* 4Úá rite km ~

— sem af náttúrunni er, sýnist pægiligra enn þafc,

sem uppgjört er.

— sem aiinann skaðar, skyldi annar varast.

sem augum oghjarta þóknast, vill munnrinn

forsvara.

t* sem bctr fer, skyhli ei forsómast,

«— sem dagliga brúkast, verSr almenniliga foraktaft

— sem dæmt er í híjraði, hlýtr fyrir yíirrettinn aö

— scm ekki er til, verðr ekki veitt.

— sem ckki vifcheldst með hófseimnni, vcrSr ekki

— sem eg leifc, lærfci mig.

— sem eina'tíft, ávantar, bætir önnur upp.
> 1(— sem einum cr til lukku , er öðrum til óJukku.

— sem einum mislíkar, líkar öSrum.

— sem einum tilheyrir, [>ess má hann krefja,

—
• sem einum ætlafc er, enginn annar heíir.

— sem elskhugarnir biÖja hvör fyrir öÖrum, cr af

alvöru.

— sem er góSum gagnligt, verSr opt illum skafcligt.

— sem er íllt í sjálfu ser, má ei gott heita.

— sem er óvenjuliga mikið, fæÖist sjaldan.

— sem fara á betr enn vel, fer opt verr enn illa.

— sem lljótt er upp, er fljótt niSr.

— sem gagnligt er skyldi bezt forvarast.

— sem gjört cr af yíirskini, kami ci leingi a5

— sem gjört er óbefcið, er mikill gjörníngr (cr

sjaldan full-launaö).

— sem guíliga er stofnaS, skyldi svo framkvæma6t
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j>aS sem íieimskr me$ óviti aflagar, verðr með hygg-

iiulum viðrett.

sem hægt er afc útrega, er lítils aktað, og snart

igilu tapaö. •= lítoif

—- sem höfufciS kreinkir, J>aÖ kreinkir allan lík-

" amann. i di^ —
— sem jafnan skeSr, undrast meim ei svo mjög.

— sem konstin kann ei afi vinna, kann iukkan að

framkvæma.

— sem Jeingi er aíí vaxa, er leingi að hrörna.

— sem leynt á a$ vera, er hættusamt aÖ opiubcra*

— sem lítiÖ dugir, hefir litiÖ lof,

—- sem mafcr fær mefc raiklu ómaki , þvkir hönumr

mest a$ missa. uiiliö iria

— sem maSr vill ei útberast láta, skal hann cng-

um fyrir trúa.

— sem manni átti leingst að endast, var lifið.

— sem mauni er mótstæðiligast , verör opt }nd~

æiast. !\;

sem margir lasta á sínum ovin, þafc lofa [)eir á

sínum vin. —
— sem menn aftdázt, er opt orsök til stærri fasta,

sem menn vilja byggja, skal vera sterkt, gagn-*'

ligt og fagrt.

— sem náttúran bannar, er bágt að gjöra.

—- sem offljött er gjört, verÖr opt a$ skafca.

— sem ofscint er gjört^ hittir sjaldan rettatt*

máta.

— sem rírt er i nægtinni, verSr opt dýrt í skort-

inum.

— sem ritníngin er þeim lærðu, er lækníngin fcim

særöu. '

— scm sáS ev í haf, sökkur í kaf.
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f>aS scm sjaldseíS er* ver&r opt ilýrt nuctiS.

— sem sínkr samandregr, kemr , óraildr og eyÖir.

ýTEnsem skeðr í ótíma, er bætt viÖ.afc fordjarfist.

— sem skrifafc er í sand, heíir ekki varanligt

— sem til dygfcanna hneigist , má ekki íllt kallast.

~ sem verðr aÖ vera, viljngr skal livör bera,

rj? sem vinunum er sparaíS, verfcr íil fjandans a&

— sein [m skilr ekki í dag, kannt þú aS reyna á

morgnn.

— ser á hvörjum, senr hann hefír.

ttt sjá augun sízt, sem neíinu er nærst.

— sitr öllnm vel, afc sjá vel út.

—m skai á gánga-skála vera.

— skal á ]>jót j>orna, sem á þræl vöknar.

— skal for&ast afr gjöra, sem öðrnm cr stríö a$. -

— skal hvor öðrura gjöra, sem hann vili láta se^

gjöra. '

. skal leggja latan arm í tóman þarm.

— skal leingi íhuga, sem maÖr vill hyrja og æfin-

liga skal vara*
*

skal maíSr mest ástunda, sera mest er nauSsyn-

ligt.

skal til gamans hafa, sem góTmm semr.

skal vel vanda, sem leingi á aÖ standa.

skal úngr læra (nema), sem gamall vill hafa

(kunna).

skartar á ríkum, sem 6kemmir fátækann.

• skartar á sumum, sem skamraar á sunium.

skartar, mcst, sem skitnast er.

[ skiptir miklu, hvaÖ fyrst kemr í kerið.

• skríör tíl skarat



t

m
fað skriplar á skötunni. ^gfis g5q~ skuluvirSar vandamest, vildu þeir sertækistbezt.

— skyldi hvör, sem hann þykist vera.

— skýtr í tvö horn.

— slær í höfu^ið á þer.

— sómir einum sendiboSa, a$ hann sitt embætti

birti.
f'ii ii fc ci«> jíjviK? bci^s

— sómir hvörjum viS sæmiliga stett aÖ halda.

— stendst á endum. / —
— stendst á endum strokkrinu og mjaltirnar. $.

— stendr eins og stafr á bók, sem trúr talar. —
— stendr uppá bælið.hans.

— steypir Jiönurn ekki stórlætiö. n>yisv —

>

— styðr hva$ annaÖ. M r:íi>i •

— svelgja, svín , sem f drafi dylst. t -~

— svíðr opt fyrir brjósti, er sætt finnst í munni.

— svíkr raargan, sem hann þekkir ekki.

— súrnar laungum, sem sætt kemr saman.

— súrt var aö líða, er sætt aÖ muna. —
— sælasta stanÖ er ánægjan.

— talar hvör, sem hönum er tamast.

— tekst bezt, sem tíðum er y&kaft.

— tekr enginn, sem ei er til. iáA^ 'ik

— tel eg mer, sem eg tek við.

— tollir við hanií, sem hann tæptir á. >
~

— tré er betra, sera bognar, enn hitt, sem brestr.

—~ tre er þægiligast, sem ekki vex yfir sig^, ea-

blómgast [>ó vel.
,

— úngr nemr, gamall fremr (hefír.

— vakandi vonar, verðr á eptir sýnt í svefni.

— vald cr aldrei óhult
t
sem er ofmikið. . 7 —

*

~ vantar ekki nema nítjáii merkr upuá fjórð-

únginn.



f>a8 vantar, sem vií á a8 jeta.- ,ff0í

:

5

— Var asnanum dár, hann dansafci meS apinjunni.

— varðar raeiru, að afla trúrra vina enn margra.

— var eg hafði hárifS.

— var gáleysi þú giptir þig (giptist) ofsnemma.

- var orÖ og að sönnu.

var sýnd veiðin, en ekki gefin.

!

veit hönd er hefír. liífwfii

vcrðr að ausa viö þeim lekanum, sem fyrst

kemr aö. biisla —

*

vérðr a$ draga, sem á vill bíta.

verfcr að fara, sem féigt er.

verðr afc haldast, sem fyrr var gjört.

verfcr afc taka viljann fyrir verkið.

verör að vefa, svo sem veftinum gegnir.

inJVérftr á góunni viÖ ljós.

verðr aldrei eptir haft, sem aldrei var talaS.

verÖr aldrei fundifc, sem aldrei var falið.

verfcr bágt að 'sleikja út yfir (að venja) alla síiia

ætt. » *r*sW*
/___M_-^>*Á--> _:

** * ^ jfc f • .

verÖr efnum að glisi, sem öÖrum verfcr að sjisi.

verfcr (er) engum aÖ list, sem hann leikr (lær-

ir) ekki.
^

verfcr flestum að fegra sína sök nokkuft.

verÖr fram a$ koma (hvör aö vinna) sem ætlað

vcrör hvörjum aS list, sem hann leikr. -

- verðr mikið aft vera, sem leingi er tilsafnað

(mikifc er afsagt).

- verfcr mörgum a$ fylgja straummim.

- verðr mörgum hann varast helzt (opt morgum
hanu varast hclzt).

~
(25)^^

*
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J>afc vorör úr hvörjuni bclg a5 fara , scm í hann er

Jalið.
^7u á~\ *— verftr þer drjugara enn skyrtunnan í skamtinum.

— versta og bezta er hiÖ ólíkasta.

— vill ekki kýrin muna, að hún héfir kálfr verið.

4- vill éinn hráfninn hafa , aÖ annar se sér jafn-

6vartr. ,

."
•-

1

'
'

%i

—1 vill einn pjofrmn,, að annar nangi með ser.

— virfca sumir mest, er sjaldan skeðr.

— vissa eg, a8 eptir socldan stormviðri iuuudi koma
/ JififiHÍ AUtQÍb 'ito'ii nííd v fttUöoÍfíifl isifeyb nt>

•

regn.

— vissa' k, að þessi spræna mundi renna f megmana.

— vonda ér nálægt pví góða.

— væri væn hrísla, hefði hún tvær greinir.

— yfirlæti, sera ei er ágæti, verÖr til spotts.

ytra er opt óvíst teikn péss innra.

[mrf eins mikla vizku til'aö þegja og segja.

part lag til aS lempa sig' eptir allra siöum.

þarf marga mus, köttinn að binda.

þráir enginn, sem hann þekkir ei.

— [m'fst ekki, sem mér Iizt ekki.

— [m fær ei með góðu, girnsiu ei með ofriki.

—
I)U ?j°r 'r cr J)itt ejgið, J)ví J)afc fyígír J)ér dauðuin.

— [)ú hefir, er ekki J)itt , [ní J)áð forlætr [)ig í

dáufcanum.

~
J)ú hefir uppbyrjafc, ástunda a$ framkvæma.

— purfa sterk bein til aÖ standast (pola) góÖa daga.

— pykir einum forvitni, sem öÖrum J)ýkir fróðleikr.

— fykir ékki SrÖligt, að bóndínn samrekki furst-

anum.

— fcykir guíi verst, ef einn er settr hjá.

—
• [)ykir heimskum liardt, aí JíÖa [)ann hyggna.

þykir svaungum sætt, scm söddum [>ykir iffeíE
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|>a{5 ætlar saddr (fullr), áS hann muni aldrei svángr

verða,
,• I

|>að öðrum byðr, haldtu sjálfr.

á ein báran ris, er önnur vís.

— ein gæsin drekkr , drekka allar (kýrin pissar,

pissa allar.

— er a$ marka manninn, er má hann hvaS hann vill.

— er allt, þegar þrennt er.

— er dvalið (dulist) til hófs, ef háskinn firrist.

— er dygðin fullkomin, er hún getr drepið lestina.

— er dællt í koti karls, er karl er ekki Leima.

eru •
4* T ' J

er eg Linn, er Lú viilt mer nokkufc.

er ei beriÖ, ef ei er vísirinn.

er ei hins yerra eptirvon , ef þessi fer fyrir.

er ei sagan, ef ei er yrkis-efnið.

er ei von hius verra,

er eptir afc efna (enda), þegar búift er aÖ lofa.

eríidt gengr góðum manni, JþcS grandvar se Jiald-

inn, er sem einn í banni, ef ei á fe.

— er fjörifc í fári, er ofdirfskan kann serekkihó'f.

— er gáfan rett fegin, nær hún er þökkuð ög

virdt.

— er gott, er guft vill.

— er livör blíör, er hann biSr.

— er hvör til fri^s, er hann fœr J>aíS,, sem bezt á

vi6 hans náttúru.

— er hættan nærst, er uggleysið er stærst.

— er jafnt, er á hvörugan hallast*

— er illa sofiö, ef gott tækifæri fyrir þab bregzt.
'

(25*)
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>;í cr ill öld, J)á enginn fæst friSr.

— er jór ónýtr, ef eimi fótv brotnar.

— er kaupið fast, er handabandið er Iaust.

— er kauphöndlunin raung , ef annarhvör liefir

skaða.
.

— er landmafcr í veSi , ef eyamaftr bregzt (fer).

— er maðrinn annar allr, allt vill móti stánga.

— er nátturau til friðs, ef hún er óneydd.

— er oflángt farið áfram, ef ei verðr aptrsnúiS.

— er peningrinn lettvægr, et pcrsonan er ærulaus.

— er (skal, vill) Petr, ef Páll vill ei.

— er ráðið rart, ef það er þarft, og þa$ skefcr snart.

— er rettlætið vel til frifts, nær ránglætið fær und-

irgáng.

— er reynt, pegar a8 raun kemr.

— er skelfiska-soðiíi , ef ei er annaft.

— er smjörsins vant, er smárinn er fenginn.

— er staðrinn fallinn, nær farin er vörnin.

~ er sökin fullpróftið, nær sannleikrin er fundinn.

— er tíminn gaguvænligastr , nær hann er tekinn

snemma.
—- er verst, ef verra lætr, (yananum bregfcr).

— er vcrst fylgiÖ, er flestir eru (þegar ílcstir cru).

— er umbreitíngar von, er aö óskum gcngr.

— er |)jófrinn ær, ef hann stelr*

— er högnin þarílig, ef maör vill íllt tala.

— er æíin vel framleidd, ef hún hneixlar engan,

og endíir svo vel.

— er æran vel varÖveitt, cf hana ílekkar ekki

neitt.

— er öörum vq fyrir dyrum , er öörum cr iiMr

komið.



í>á er öl bezt drukkifc, a$ óskerd^ hafi gcft sitl

gumar.

— fer livör, er Iianu er kallaíSr (er feigOiu kallar).

— fer hvörjum aptr, er hönuni er full-íarið frara.

— fer vel, ef ei raá afcíinna.

— frosið er, ílest er heiraa bezt.

— glcymir raargr gufci, nær geingr allt a$ óskum.

|>agmælskan er þörf í fjölmenni.

J>á góz geingr á grunn, gjörist vináttan þunn.

—
- grætr ei barnið, ef þaÖ fær allan siiin vilja.

1— heimrinn leikr í hendi manus, hætt er a$ skcika

•fahíi
n,
^?!4^ íiiij í;

e
fttB'j ííí 4i;<] 1_««»íiít. rtfófli •.

j

t~" hundrinn hefir gellt, gefr Iiann upn.

— höfuðiÖ veikist, hrellast limirnir.

— jafuir haldast á, er vandsefc hvör vinnr.

— illir straíFast, hyggnast hinir fávísu.

•— kalla eg ofrika, sem eiga vilja raimia.

]>akkaðu ei fyrrenn þegið heíir.

J>akkarver<5 er velgjörfc hvör (þakka hlýtr sá er þiggr).

[>akklátr maftr hóknast Drottni.

Pakklæti er nuiint sao.

|>á JjónshúÖiu duffir ekki, skal reyna fikjutreð (*kal

sauma refsbelginn við).

— lukkau berst viÖ djgÖina, leggr hún á flóita.

— lukkau er hezt, hræÖst hana mest.

— lukkau er stærst, er hún svikunum nærst.

—
» lukkau fvlgir löstunum , eru heir kostir kailai5ir.

— lukkan lýtr a$ einum, er víst annarar ao vænta.

~ margt er í taki, má eittlivaÖ forsómast.

— má vita hvör vetrinn vor^r.

— mer klæar, harf eg aÖ klóra mer.

— metnaÖrinn vex, lægist lukkati (minkar auSnan).

— nafubótiu er fengin, vantar opt rentuna.
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fcángaS er klárinn fúsastr, sem Iiann er kvaldastjv

er liðs að leita, sem Jíknin öll (uQg) er til.

er iyst Iinígin, sem iögmál banuar.

|
.

,

i
. fer. píka , $em íinnr siuu líka.

geingr, sem gefr.—. hnígr hvör (viil livör hniga) sem hallr er.

. kemr kÖttrinn, sem Iiönum er IdóraÖ.

koma menn, sern meiin eru fyrir. ^ ....

leitar (þráir) belgr, sem borinn er.

lítr hvör, sem Jysti'ngin krefr.

mau sauÖr lengst,, er lamb geingr.

setr Jukkan hvörn, scm hún tók hanu.

skal skuld gjalda, scm á$r var úttekin.

skundar skinnamakarinn , sem hann frettir

vera hvítan köttinn.

til fer skjoian til vatns, . afo. hún brotnar,

til Jeitar a$ sinn. Ji'íca fáhr J/kan) íinnr.

tii má kreista freyuna, aö luin skræki.

Ul stoÖar Jukkan strákinn, aÖ luiu steypir

honum* LWái i araifiin stod :

veltr, sem liggja skal (vcra vill),

. vill feð, .sem íe$ er fyrir.

þánkarnir eru tollfríir

}>ann arf skal hvör hafa, sem Gufc vill hann haíi.

, draum skai ei segja, sem maun vill ei eptir-

gángi.,

dugnað vinum |>ínum veittu, aíS ei fyJgi mikiö

raein.

er afc biðja, er biðjejidurn fær (bezt að biðja,

er ljúfr er a<5 veita).

er ei hægt að kefja, sem Kristr vili hefja.

er ei vandt aö yerja, sem enginn vill berja.



m
púiiú er hægt afc lokka, sem *jáite' viil 'fcfttta

Jii íí> (^fattia^ .
flií'uíí jWSMÍ f flJfoí Sa BÖfí 13

er snárt fengiíin , er viljngr fer mefc.

fugl er hægra að skjóta, sem beint flýgr, etm

hinn, sera krókótt fer.

Éfcófc vill hryggja, kann enginn hlutr «í>

íiugga.
* > taöfioíJ ro&s i •••••- —

huiid* sem herrann flýr, skyldi enginii ma&r

díH^^CÁÍind WÖ8 v"*t»i:iU flííiTtj,)
v
3fitf£i •

kærasta skal maÖr niest meta.

leiöá skal mafcr ei hata, heltlr lagfæra.

lofá lýSir, sem líkar {>eim bezt.— •'raá ékki kappa kalla, sem ckki hetir neíU

raá óhætt elska, sem óttast GuS.

- uatiðstadda skai me$ náðar-augum álíta. .

ókomna dag gyldir ekki a$ lofa.

prýftir cmbættifc, sem þa$ vel forstendr?~"~

—.— sem allir hræðast, hann raá alla hræðast.

sera vill hafa raarga retti, er ei öllum hent

a3 her^'ér^a/) 488*1 Jílí>» &Í$* —
. skal útleifca, (þeim skal úr garfci íylgja), sem

maðr vill aptrkorai.

- trúverðuga er synd afc tortryggja.

— ætti a8 elska, sera engaiiu hatar.

J>á pcníiiginn vantar, vantar líka virðíng og vini.

f>ar á livör heima^ sem haiis sjóðr er. r"

— benftast tveir seigir, vindr og ágángr. 01

bttr björn, sem hann er bundhin (búaiidi)r~-*

brotnafti oddr af hans oflæli.

dofnar dyg<5, sem sællííið sitr.

dregr livörugr annann ura garö.

er allt í kyrrum keruin.

v



}>ar er allr, seraiunir.

—- er augaö , sem kært er, höndin, sein sárt er

(leikr hönÖin á).

— er blessau í búi, sem bæn ei vantar.

— er dygÖ í döfnun, sem lestir lægjast.

— er dymrat, sem hvörki er Ijós ne gluggi.

~ er ei aÖ geispu um geitahirin ein, sem hún er.

— er eins pottriuii og haddan.

~ er ei smjörsius vaut, sem fleskiÖ er feitt.

~— • er ei viÖ börn aÖ bcrjast, sem hann er.

«r er ekki feitan gölt aÖ flá, sem fleskiÖ er ekki

neitt á.

—
* , er ekkert fól, sem ekki á ser jafníngja.

— er ekki góöum karli tiltínt.

— er ekki saralynöiö stirdt, sern allt er vel virdt

— er ekki jþörf á vitnum, sem hlutirnir sjálfir eru

— er ekki öörum til aö dreifa.

— er ekki öldúng undir aÖ leggja, sem amlóö-

inn er.

— er enginn flugufotr undir.

:— er engiun herra, aö ei se af þrælum kominn*

— er enginn kcndr, sem hann kemr ekki.

— cr enginn skemdr, sem hann er ei nefndr.

— er enginn sætlciki í tvisoÖnu káli.

— er engiuu [>ræll, aÖ ei sfe af herrum kominn.

— er fjárvon, cr fyrirsitr sakbitinn og hræddr.

er flís, sem viÖrís.

— er gæfa hvörs manns mest, sera getinn er.

— er gott aö koraa, sem hjú öll fagna.

— er hjartaÖ, sem fjársjóÖrinn er.

— er hugrinn í hcnni hÖfuÖkinn.

— e.r jeg sem niíitrinn cr, [jó ekki sníki eg.



l>sr er illa auSi komifc, sem Iiann á einn vondan

1- ^Jieriffli^ |» **v^: r -.

— er illa skemdr góftr fiskimaðr, sem hann er í

andþóf settr.

—- er íllt að koma, scm allir ama.

— er íiit að stela, sem þjófr er húsbóndi.]

— er illr vættr, scm ncfndr er.

— er iús, sem leitafc er.

— er maðrinn hálfr, sem hugrinn er.

— er mikil nægt, sem óhófiö getr ei eydt henni.

— er nóg gull, sem þaÖ cr haft fyrir gólf, a$

gánga á.

« er óhægt aí> hverfa frá, sem hugrinn leikr jafa-

an á. ' ' *P

~ er óróligt hjarta, sem er ill samvizka.

er peníngrinu bezt kominn, sera hann er rett-

vísliga brúkaör.

er sjaldan matdrjúgt, sem mörg er ráðskonan.

er skriðunnar von, sem hún heíir fyrr falliö.

er sultr, sem hann er sagör.

er svo góÖr gestr sem húsbóndinn.

er sæmdarvon, seni nóg er til (nógar dygíir

eru til).

er til máls a$ taka, sem fyrr er fráhorfifc,

er til manns aÖ taka, sem maðr er fyrir.

er vandt að svara, sera viÖliggr sjálfs virfcíng.

er veiöin, sem vanin (vönufc) er.

er verkrinn undir.

er verst um a8 dæma, sem vinir eiga í hlut.

eru eyru særaust, sem uxu.

er víða komandi, sem ekki er leingi vcrandi.

er viÖ aflsmun (úlfs munn) aö etja.

eru margir vinir, sem margr er peiríngrinn.



m
J>ar er um aufcugah garÖ a# gresja. • ' ífc'j

— er von margs ílls, sem vantar gufcs <Uta.

— eru öll ráðin, sem {m ert tfiann er).

— er þer kláinhögg, kelJa! sagði Ketill kregfca.

«— er þrællinn vérstr, sem liaim er óhræddastr.

~ er ætfð otti hjá þeim sakbitna.

— etr hvör sitt.

— fer íleira á eptir. r?J iefiiæm

— finnr fjanöinn mófcur sína. nl\ jútom ^
— fór illa góör biti í hundskjapt.

— fylgir tollr meti.

— fyrnist missirinji, scm meira og betra aptr-

— geirígr vel til, sem aimúginn hlýðir yfirvaidinu,

en yfírvaldrð lögnnum.

— geíngr vel tii, sein gó'Sir heiðrast, en vondir

straffast.

•4* gætir sauSr saufta, sem enginu hirðlr er.

—* heldr hvör öðrum í sli'Örum.

— hittust skáidin. 'AÍJqtJ z'kv.

— hieypr lostr með lýtum.

— hæfir spónn múla, en skel kjaptí.

— jafnt er ákomið, þatf enginn öftrum ofgóðr aö

pykjast.

— iílr er með illum aldyggr, er hann þeirra verstr.

— kemr, að folinn þarf sinna fjögra fóta við<

— kemr biskupinn og hnn harna- (bagga-) Lauga*

<—
• kemr hann þæfðr og upptogaðr.

<—i kemr hóprinn hennar llöllu. í>sitff.f«»a

— klíngir önnur bjalla.

•— komstu viðkaunið (við, sém var) (við, sem mer

— leiði eg minn hest frá.



J>ar leikr ekki skolliun viÖ lambiÖ,

— lendir, vifc £ Læk. r.\[\ g$?«at nov -

— Jiggr fiskr undir steinn

— Jjóstar hrör annaun ilhim steini.

— má Jeingi stíga, seni vei er kveöiö.

— mega þeir kpma, sem kvæöin vilja iæra.

mun ei einu skapti á móti skotiö.

— mætast tveir seigir. sthqa h inhlr iftíj —
— mætir dair hóli.

nagar geit, sem hún geingr.

—- óttast menn sízt, sem óhui-tast ettoj

-rr penínginn vantar,, vanjtar optf virÖínguua.

— plagar ást aÖ vera, sem púngrinn hánguv

— kvartar hvör
|
ura, sem hönum er ;sárast.

— kvöldar ei (alljafnt) vel, sem konur drekka.

-m ráfar rófa undau höfði, sem konau tekr ser

valdiíS til. , * j

.

irff reis æð undir króki (þar reið a5 nndir króki).

— rennr hugr aÖ, sera hýra kemr á móti,

— rennr refr eptir.

— rettir hvör öðrum höndina.

~ ræör hvör á garöinn, sem hann ,er. lægstr.

— sera áskilr guðs Ipg og mqnna , skulu guös lög

gánga fyrir.

sem bæöi hverfr vatniö pg veiöin, er bágt ai>

íiska,

- sera drengir drepa i tá , eg dreg mig allau

niör.

— sem engar eru deilur, eru engin hjón.

— sem engin elska er, er engin gleöi.

— sem fylgiÖ vantar frestar opt framkvæmdinni.

— sem jgörpum gegnir verst, gjörir ser rúm að

fánga.
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Þar scm Mn kisa nær til mc8 klónni, kemst húii
* t i

• sem jafnir saman eiga, fær rettrinn bezt fram-

gáng.

sem kærleikann vantar, þar vantar sannaii

sem lukkan er óstaSföst, er hætt vi8 hún fari

iÖ fulls. .

sem njósn er undirfalin, máttu vara þig.

sem peníngrinn Jjrýtr, þar þrjota viuir og virS-

•^ng. .U.<i' s !» r/» •'

,.?.íi.(*'lí/ BftV'M ifi'4é ~ ~*

sem ránglátt yfirvald ríkir, [>ar ríkir ötti og

gka^i lijá undirsátunum,

sem scrvizkan ræör fyrir, verðr uppfræfcíngiji

viölíka.

— scm umgcingnin er án skynsemi, fey iUa fram,

— sera þú i'eUvþig, íinnr fni ckki mig.
.

«— sem æri$ fátt er landsfúlkiiS, ja$ gjörir herrann

hrædilau.

Étp stendr Iinífrinn í kúuni.

— straffar einn strákrinn annann.

— tekr nóttin vi8, sem dagrinn [>rýtr.

— tjáir ekki a5 tala, sem enginn heyrir.

—i tveir sættast um, þarf ci sá [>riðji til að koma.

— tókstu kappann til.

— verSr hvör pottr aS standa (vcra), sem settr er.

— verSr sjaldau eldiviSar- drjúgt , sem brennt er

hrafns-hreiÖrinu.

— verðr staSar aS ncma, scm ci má lcingra fram-

komast.

— vil' aiiuar 111 fjalls, annar til fjöru.

— vill hvör annann af baki ríða, sem tvcir cru aS

str/fca. au -
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m
pzt vill skörin uppí uclklnn.

I

|>ar £arf ei aö kveikja Jjös sera sölin skín.

J>ar æpir hvört stráiö til annafs sera fmnnskipaS er.

J>á sá refr rakka, en rakki hafÖi af alls ekki.

— sakar ekki, ef ei ser á.

— sem villt fara, skal ei forclæma, helclr lei&retía.

— skal heita á hurðir Flosa.

— skal hætta hvörjum leik, er bezt geingr.

— skal Ijúga litlu viö, ef liggr á.

— skal márka manninn, er mest liggr á.

— skal rcyna viuiun, er í vandann slær.

— skyldi ei dauft, er drekka ætti.

— strákrinn aktast, ætlar hann sig herra vera.

~ streingrinn er stinnastr, stökkr Iiann.

'— tíminn er úti, tjáir ei a$ yÖrast.

— tók ekki betra vifc.

— trygðin raskast, er frifcriun á förum.

— veit gjörst, cr reynt er.

— (sá) verör eik aí5 fága, sem undir skal búa.

— vínitS er rokiö úr höfðiiui, vill margr ekki hafa

kennt það. • ' ' * -

J>au cpli sem mann vill geyma, skal varliga afplokka.

]>au eru minnst mæti, sem sjálfr íeggr á sig.

jþau stóru tre hafa ei alltíS; stærri ávexti enn Jmu

litlu. >
;

J>au verk cru ekki leyfilig, sem menn WygSast vi5

afc biðja gufc a$ blessa.

J>au völd eru hæíiligust, sem halda uppi heförinum.

J>á þykir holdinu vænt ura, nær allt geingr eptir

vilja.

J>á ætla menn allt fengifc, ef auðr er nögr.

J>á æpir ei baruift, er þafc fær vilja sinn.

J>á öli8 geingr inn, geingr vitiÖ út.

i



pefckja ma fugl af fjoðrum, og Iika flugi.

þ'ektd eg þorraóð blakkaim, {>egi Iircinami a steiiti.

]>ekkir kiisi koppinn sinn.

f>ekkir Sigvaldi mark sitt o: niftrbjúgt nef.

þekkist hvör af sínum stallbroðr,

j>ekkist íílfr af eyrum.

þekkt hefir ýngra barn móður si'na.

]>ckkti hvör' sig, spjaði enginn mig.

j>ekktu manninn í iífinu, íastaðu hann ekki dauðan.

|>ekktu siðu vina piuna, en hata ekki.

þclktu sjáli'aa pig.

J>egar auðrinn mínkar, dofcnar maktin.

betr geihgr, gleymir margr því. scm hann

hefir verið. . ..

dygfcin heílr enga mótstöSu, er hún scm visin.

einn er fra augunum , er hans mnuung ur

hjartanu.

éitt svinið rytir, ryta pau oll.

éyfcist eldskveikjan, doftnar loginn.

fara a betr enn vel, fér opt verr enn illa.

_ fáriÖ er umflúið, gleymir margr Jjví hann

lofaSí.

hjartað er lirýggt, bílar hughreystina.

hinn fátæki fellr, ]>á fót-troöa hann hans

vinir.

hinn ríki rasar, reysa liann vinir hans.

hvör hefir sitt, hefir fjandinn ekki neitt.

— jafnir strífca, stendr orustan lengst.

illu korni er sáð, mun íllt afgróa,

illr álldyggr læzt, er hann vondum verri.

illr auðgast, styrkir lianu þarineÖ sinn strák-

skap.
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þegar konan viröir manninn, yirSJr hún sjálfa sig.

lukkau leingi er blíð, her hún í halauuni

stríð.

lukkan lægir seglin, lægist ofhuginn.

maftr deyr, skal aptrhvarfiÖ fara á undan,

honum), góðverkin fylgja
, og syndirnar cptir-

VerÖa
'

:miti mSiiiti 11**1 irreir/ ^áíiil l*tf*f!
maðrinu er heyrnarlau&, en konan raállaus, er

hjónabandiö friðsamligt. '

,<|

maör ræfcr viÖ syndina, er hann nógu sterkr.

manni illa vegnar, flýa einnin hans vinir frá

'ir.Ainm nnhtfiis ffi^> (
í

honum.

manni vel geingr , kann hann cinga vini a*S

þekkja

mefc-hústrúin elskast, óvirðist húsfrúin.

— menn eru ríkir, verÖr reiÖiu þess heiptugri,

músin er mett, finnst henni mjölið beiskt.

náúngans yeggr brennr, er Innura hætt (er

þinn í veði).

neyfcin er hærst , er hjálpin nærst.

óguðrækiun maÖr bólvar skálknum, bölvar hami

sjálfuin ser.

óskastundin er, J)á gleym ci nokkru augna-

bliki.

persónan prýöir einbættiS, er fa5 makliga

gefifc,

reiÖin er runnin, kemr yÖran á eptir.

8á voldugi á viÖ hinn vesæla, gyldir hvörki

íá ne nei.

sitt I/zt hvörjum, þykir sitt hvörjum.

smá-skammirnar cru óstraflaíar, , eflast hinar

stærn.
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þegar sóttar^rökin hindrast, læknast líkaminni mfs<|

tíminn er útii, cr úti vonin. ••tcf

tveir þræta, þykir ei báfcum eitt. 3

. 1 vandlætíngin gætir einskis mismunar, )verkar

liún sjaldan gott.

vei geingiv eru vinirnir vandþeltktir.

vitrir menn tala, gcta menn aftra vitrínga

vondir menn afgánga, verfta menn glaðir.

vondir menn drottna, andvarpar fólkið þaryfíff*

þer velgeingr, J)á vík ekki frá gufcsótta.

þú ætlar a$ vinna, þá þeink [ní hvör tíminn-er*

J>cgja mátt ])ú, þagafc hafa betrí sveinar.

J>egjandi kerar þorskr í áia. * *

þegjandi skál um liáleitt hugsa. ^

þegjandi vottrinn lýgr sízt.

þcgia og þeinkja, þaft kann engan kreinkja. 13

] gjöf skyidi ei leingi ólaunufr.rf t$«9Í lá

J>egir barnið, ámefcan þafc borftar skötufótinn.

]
cgir naut, ci mælir kvíga.^

þegir sá, sem ásitr.

}>egnar vcl<rjör<5ir gle<5ja einusinni hinn óþakklátar

cn alltíö hinn þakkláta.

pcim
\
ágjarha éru gerari augun enn maginn.

ann, sem hjáhvílir. -J^t

ber köunuhaldið, sern seinast viÖíekr.

betalar glens me$ gabbi.

blinda verðr ei sjón afc synd.

dvelst, sem drekka Irjá vinunnm.

dugir ekki dagr, sem drckká fram á nótt.

dvínar dá«y scm dygÖ afrækir.

dæmafróða dvelst hjá þeim forvitna.

er auöifc fengs, en ekki halds.
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f>eim cr bágt a5, bi&ja ura ,gjöf , sem borga verSiy

er brek aö brasta, seni bröltir á hækjunum.

er biíið fall, sem byrgir sín augu.

er dællt (hægt) a$ kenna , sem ekki kann aíS

sinja.
; i

er ei framar, yon , sem fara til guSs.

er ei frama voti, sem felst.

er ei hægt í kyrkju atS koma, er íkamar vill vcra.

er falls von, sem llasar.

- er fegurst afc lifa, sem vel margt vita.

er frama von, sem fer á milii Jcónga. ,i

- er gqtt aÖ fyrirgefa, sem yÖrast og aflála

er gott, sem gladt hafa sinnL

er hægt afc verjast, sem engiim ásækir.
^

er hægt afc þreja, sem engiim (cnguni) ann.
;

er jafnt farið , scm brúka óhóf og yanhóf.

er konstin lett, sem kann hana rett.

er lengi kostr vel aÖ gjöra, sem geta vcl og

margir vifcþurfa.

er list er þeigja kann.

er minnis (mannvits) vant , cr margt hjala.—* cr nýtt um varnínginn , scm sjaldan fá hann.

er ótta von, sem illa gjörir.

er peníngrinn pest, sem hafa við hann hjart-

a$ fest.

er ráfc aS hætta , sem ætfö fcr verr og vcrr.

er skaða von, sem vogar.

er snöggt snítt, sera nasir cru afskornar.

er túngan lett, scm talar óneyddr.

er yits vant, sem vífca fcr.

er voía (rúmfata) {>örf, sem um fjall hcfir

fariSf ; . .

\t

... W



|>cim er fjrældómrinn |>ýngstr, scm hann er ýngstr.

er æfi'n þúng, sem hún þykir oftaung.

er öiJura raeira veitt* sem stærri hörnin eiga,

fátæku etf frdmleikinn ein kóróna.

Heigir fúsum, sem fjandinn eltir.

fróða og fávísa férst misjafut aÖ.

fyrnist sorg, sem fær enga bót Jmrá.

gaf gu#, sem þurfti.

gefr guí>, sem volufcum veitir (sem hann vill).

heifcr* sem heifrr heyrir.

hæfir ei heiðran, sem hógværfc afrækir.

í kotl kemr , sem kastar steini í lopt upp.

&í—\fl kemr ekki saraan um sið, sitt viija hvörjir

drekka. • \ aiíii^ð

kemr fátt óvart, sem forvitr er.

leifcist að iifa^ sem reiknar það haim eti<5 hefir.

- leiÖist 8Ízt, sem sefr,

lærist að spíta, sem tiggr hifc beíska.

i . lærist bczt afc synda, sem liggr vifc drukknun.

, má, sem iánaft er.

sl mót sólu gánga, skríÖr skuggiim eptir.

nízka mun heid> steypa vanhóí enn óhóf.

nægir sitt, sém gjarnan gu&i treysta.

ófca verðr allt a$ virfcast vorkun.

peníngi er il|a verslafc, sem áviímr aunann

rángfenginn.

pílum, sem leyniliga fljúga, er ómögiíligt að

verjast.

raga sitr illa aS raupa af hugprýSinrii*

hiíí sem herrar eru nærri, hættir vifc aft hrcnna.

sera herrum eru stærri* hættir vifc aÖ frjósa.

*em margr hrósarf verfer raargt til glefci.



|>eim sém tekr ©i eg vín til hú$& , verfir bæöi sárt

og klæar.

sitr hann fyrir bóIu.

skal duga, sem þörf er meirL

skal h'tiö ætla, sem lítið geta.

skall skÖmm er skyldii

svánga er f>a§ beiska sætt.

svelgist opt á, sem stórum gleipa. .. .

ÍÍIia var eg verst, ereg unni nie

veit eg firðum frægast að lifa, sem vél margt

muna og vita^ ; lissn&jú b iftjBriL —

>

veitist hjástoð, scm hana öðrum aWSsýiia.

veitist hugguh í hörmúngum greifcv sem hjálpa

öðrum í sinni neyð.

verfcr afc sinna, sem samanlma.

.. verÖr aö 8^íÖa, sem undirmíga.

verfcr ei ættin til óvirbíngar,. sem i henni ,er

lakastr. .;;•/> .-)>:*>* „ ;
: ,

verÖr fátt til steika (krása), sem steikja smjörið.

verftr ílest, sem íiest varasti at>> /ma * „

verSr seint 4um , sem úr vöndu eiga a$ riða.

þykir vænt um, sem viJjasinn fær fullkomnaft.

æran er horiiny er Jioríinn heiÖr og virÖíng.

þeim ætti afc iinna, sem öilum er nytsamr.

A

tllrJI

þeink ætiÖ hvörn dag þinn síðarsta*

þeir biðja um friíS með reiddu sverÖi

brenna, er ofnærri éldi sitja.

byggja lond, sem lifa.

elda grátt silfr.

•_— eldri eru til ráða, en \>c\v ýngri til framkvæmdar

, eru allir á eina bókina lærðir.

eru ei allir í katlinum r

:

sem kræktir eru.

(26*)
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f>eir eru svó líkir, séní samníæSra cgg.— cru tældir f>ig segja munnlausauu.

fá, sem fyrst koma.

finna cott, sem forðast íllt.

gomiu eíga aö vera úngra gófc eptirdæmi.

hafa fyrri brögftum beizt (leidt saman hesta

suia).

i
hafa færst , sem flestu stela.

liafa ráp undir hvörju rifi , sem rebbi.

hlaupa saman a hornunum.

kirna um kálfsróuna.

leita viÖ útbrot, sem vinskapnum vilja lausuin slá';

Jjósta hvör annann illum steini.

mega afsegja , sem á haía kennt.

mega hafa fattar fætr, sem falligar eiga dætr.

mega slétta skirinu , sem þaÖ eigá.
r » t » •• > ? i «•

njóta, sem vel gjöra.

nyta smátt, sem naumt hafa.

ómihlu skulu dreggjarnar afsúpa.

J>eirra orfca var þaðau von.

j>eir rífca opt seinast úr hlaSi, sem fyrst binda spor-

ana.

—— secja mest af Olafi kóngi, sem lnörki hafa

heyrt hann ne seö.

segja tii vcgarins, sem nærstir búa.

sem á daginn eru í orÖa snakki, faÖmast á nœtr-

nar undir einu þaki.

sem ekki Tiekkja sig , kunna ekki aiS leita aö

pvi , er pa vantar.

. sem fyrir áöra borga, fá sjaldan betr enn fullt.

— sem háum' hestum ríiSa, hraua ffjarnan oian.

- sitja aldrei á sátts höfði.

sitja drjúgum í dómi, Sem ueili lítil á k'unna.
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f>eir synda fyrir sínum plógi.
.

verÖa aÖ hafa eiriÖ, sem ekki hafa láiúni<5.

verÖa aÖ iúta, scm lágar hafa dyrnar (missa

sem eiga). *— verÖa aÖ ráÖa (vilja ráÖa), sem ríkiÖ liafa meira.

þjóua bezt, sem þarft og þægt vinna ([)(> lítiÖ se)\

þurfa minna fyrir aÖ hafa, sem ei sorga fyrir

scinni tímanum.

ættgöfugustu kunna aÖ vera þeir mestu ættlerár.

þenarinn má ei vera stærri cnn hans lierra.

þcnusta biÖr um þenustu.

f>er blásiÖ allir í eina pínu.

— eru stinh stöÖubeiniu.

— ferst aÖ falda tröliu (aÖ skautaj.

—
• fer vit entir vexti.

— haldiö allir í eiiin hala.

— heilsast heldr snemma.

— liggr hálmvisk þar hjartaö skylcli.

— mun bykía betri kvcöja miu enn koma.— skulu maklig milagimain.

— var synd veiÖin, eu gefni ckki.

verÖr allt aÖ Íiandaskolum.

—
. verÖr allt aÖ oröum eins og ærum manni.

— verÖr allt aÖ vöndu eins og móÖiii hiusum börnuní.

— þykir vænna um eggiÖ cnn hæuuna.

f>css á fyrst aÖ leita, sem mest alíggr,

betn sem hlutrinn er, þess vandfarnara er meo

hanu.

— betr scm einn gjörir, {)css virÖugligri verÖr

haus lifsaga.
m I

eíííri, hess argari: bcss rikari, Less kargari.
>

•
•

. ,.
1

•
•. •— eldri seifl cr mann, fess dygÖugrí skal hanu.

— er fyrst aÖ spyrja, sem incst varW aíj vita.



m
fxess er ffll a« æslya, sem ekki *r aiS fá; tasf ip|
— er v/ti, sem vits eí gætih *ntr7ií hyvrf —
— er æran, sem hana veitir.

•— fleira sem einn talar Ósatt, því eíSr cr hönum

trúa«. ii^n* iViÁlat ia j>Mo<i

.
færra veit, sera íleira (meira) drekkr.

— getr hvör, er hann girnist. -s?ííí a^í-jí> num t}^'} 1
]

— hættara er fallið, sem hærra er sætið (hættari

er lákkan , sem hún er stærri).

]>essi bára rís af bröttu gruniii. L SS^
— hörn draga j>að út.

— eru heriu í skirinu.

— kann að slá gullhamrana.

«— lætr grösiíi gróa. > Í*o[A ?!

—
- orð gánga af gyltuhi ínunni og grály^du hjarta.

— píla er ei úr þínum örfamælir.

—
• reifið rennr, hann staldrar ekki við.

]>essir stoða i stórverkum, 'úngr til erviðis, aldraðí

til ráða, gamall til hæna.

}>ess kaldara sem Ýathið er, f>dss betr svalar það.

— lengr sem óhtifið varir, ]>css raéir skaðar það.

—
• meiri er vandinn, seiri íleiri eru puiulin.

— meir girndin hefir, f>ess 6iðr er henni fullnægt.

— nógligar sem safnað er, ]>ess vandligar ]>arf að

geyma. w wtem úao\ •;?i!i!
,

it;j;-}

— óhægra er verkið, sem ]>að er óviljugra.

— prýðiligar sem skartið er, J>ess saurljótara er þa&
— ríkari ]>ú ert, ]>ess ríkugligar áttu atS gefa.

— sem maðr æskir ser, á hann öðrum að æskja*

— skjærara glasið ér, þess hrothættara er það.

— torveldari er konstin, sem tregari er viijinn.

]>essu harni skylddst allir gott að gjöra.

]>ess verðr (er) getið, sem gjört er.

<



l>ee* verri f&m Jiliitrfnn cr, fess meir^arast Juum.

— J>ýngri byrSin er, þess meir beygir húii bakið.

— æðri [>ú ert, þes.B ..mcir Jítiiæl J>ú ]>íg.

J>etta er lángsamt; andþ.óf. tflIj8í úílh m(iif_ _
J>etta er mikili ánagángr.

J>etta er vegrinii.

J>etta mun drottiim duga láta.

]>ibm er þræl^liðið.

J>igg<5u með þöjíkum litla gjöf: vqUSs yiuar.
:tJ

J>igg ei allt, ei allsta&ir og ei af öIiura,
Ví .nB(r Umq

J>Iggja (eta) skal óvina mat, en engu launa.
j

Jnggja skal þræls ráÖ, ef þöjtf ^reynas^jjj

J>iggr hvör þa$ hann gjorir ljsta^ Wa gfl fíl|fi}í _
þig kjöri eg aÖ vita þafc (gott afc vita.)

]ng ftiá $ækja mefc sööuUiesli-.j^ ic ^ni^ $30 _
J>ig munda eg sízt tilkjósa.

ty b ^ ^ttq „
J>ig mun sízt á bak bíta. _
J>ín gáfa sesvo, a§ hún að gagni koniL

J>íng er óhelgt án grifca.

J>íu heíir höndin maka$ , bæSi • slegiS og rakað.

J>inti handafli þig skal helzt næra. , -
t UV^[

plnn heijiKskingi hefir engan hei&r. b&iu
J>in túnga skal ei vera skjótari enn þinn hugr.

J>jó$ir, ti$ir og siðir hafa sín missiraskinii.

J>jófnum þykir bezt meÖan rayrkrið er.

J>jófrinu má eta sitt ætíft meí3 ótta.

J>jófrinn þrífst, en J>jófsnautrinn aldrei.

J>jóiia svo mönnnra aft, þú Jxikknist guíi.

]>jómist& guðs Cr ftiUkomiö frelsL

J>ó ávirÖíngiu se skírð meÖ gulls nafni, [>ekkist hún

„HKiöamt. ínu^nfc oioá ;«:bn • fóétf*or'i:4*

J>ó barniS sfc lítiS , kostar ]>a<5 ei raiuna enn hiun
B

stærsti raaðr. u. y^r-i



J>ö dygfcin doSni , kann hún vel a$ endrnýast.

— einn elski svikin, hatar hann samt svjkarann.

— einn komist yfir háskann, ferst annar í hönuni.

— einum lukkist, lukkast hundrað ei. iq <><f

— fe tapist, kann þaÖ aptr aft vinnast.

flestir flýi daufta^ íinna þeir hann.

— goðr komi eptir gdÖann, sýnist sá fyrri at> vera

betri. íöö tfaæ&H ðte !í!ck[

~ heimrinh víeri fullr me$ dára, þykist cnginn

vera það. *iítj& £ii'3 tt*. f 4b?3*T3 uHimi 54:

heimskir hátt komist, hopa þeir opt tilskammár.

— hinn fátæki tali hyggiliga, vill það cnginu heyra.

— hinn vondi vel gjöri, skefcr þafc traudt afgöðuni

tilgángi. ^tíjF^Vfeiol

— hundrinu gelti a$ túnglinu, gleipir. hann þa5 ci»

— iilir etjist sanian, er hvorugr tilsparandi.

f>okka býfcr Jrifin Jiönd.

þokka hylr sá er þeigir.

f>ó kónginum sb skyldt aÖ hlýða, ber guð meir a5

pola ber sannleik, þó þyki beiskr.

f>o!a, líða, þreja, bíða, ]>a$ er hæfi, petta er stund,

en engin æíi.

|>o!aÖ hefir þrekinn maftr meira. ^ííujji^

]>ó líkaminn se þræll, er þö hugrinn frjáls* f

|)olinmóÖr skal þurfandi.

f>olinmæ$i er mikill manrikostr (er ekki kvittanzía).

|>oIinmæfci í þrautum vex (lciftir ofríki í hús).

|>olinmaíðin þrautir vinnr allar (þol vinnr þraut alla).

J>ol læknar lýða böl.

J>olugr (þróttugr) er hvör um annars mein.

,

|>ó maöíinu sýni sig sem barn, varfcar ei, kunni -haim

sig mannliga afc bera.



m
j>ó náttúranse íámin meS lurk, hún leitar hcini ^iin

«ní18nnft78 ÍÍRS2 WlúiS *í.il)S:',í f fifMft IflvJ-

j>ó dttinn se Iítill, deyfír hann kraptana.

j>ó prettr koíni móti prett, kalía sumir r&tk ,

j>ó rótin se Iítil, kattn hún aÖ gefa af ser stóra ávexti.

j>ó sálin se eÖalíigil enn líkaminn, niá hann ei fyr-

es&v fdítmt'á uvk *nf. . »v -
«.m-> hiw.,; .

J>ótti við ráfcgann nm að eiga.

j>ó túngan linist, er ei fánkinn þrotinn.

j>ó undin græfcist, er öriö eptir.

f>ó unttinn gráti gyldir ei þafc, ef grundu sigrinn

•i»t* fellr að. [b^iirg^yú iUú .

j>ó [>ú gefir manni brauö, bítr hanii. fríg meir enn

forsvarar. ^gatk^iíJ

J>ó jni sert góSr, f>ar er [>ó margr betri.

j>ó þú yröir þúsund ára, mundir [w ei íiuna h'f þitt

nema fárra ára.

j>rá er þussa einkun. J f'^jí ySIo^l

< j>rákálfum er viÖbrug6ií5#

j>rár er {mfcjudagsvefr (þrátt er þrifcjudagsyerk).

j>rátt er þriÖjudags ve$r. faUuuv*. nsd tloú

j>rátt hleypr löstur með lýtum.

j>rátt krefja þrætur sannindi.

j>raung er á [ungi. *m. 'iúnm mirÁ ti

j>raungt nieiga sáttir sitja.

j>raut er afc þrífast ei. uAsi Tábtn:á\a*l

j>ráveltr steinn verÖr sízt mosavaxinn. *
' v »fíOLO<|

j>reji eg cnn , f>ó þyki lángt afc bíöa^ J V iÓ«jGaiiiiIo<j

j>remr orfcum fleira skaltu ei senna j>er verrí mann
við. .lötÍ Jj^YÍ teivi^l ioc}

}>renníngin líkar gufci bezt.

j>rennslags fólk þeigir traudt um sannleik, böri,

narri og drukkinn. iv.iti .';,: [m»m %U



m
f>rjá crfíngja a fevor inaSrv' nieuuina, maSkaná Qg

sálarinnar metStakara^ > vjd /úöi^ nbiúú —
f>rifinn þræll er bæar4>ót. ísIo lu \>iuú

f>rínættr gestr þykir nízkum vestr, og fmftan af því

lciÖari r sem lengr dvelrw

f>rínættr gestr þykir vestr (fiakkar stundum verst>

f>risvar cr fullrcyndt. s•úmmá tém b liynd —

•

f>risvar verðr alít forðum. —
f>roskinn hrósar ser vel á líkaraanum , en betr á

sálunnL<*i:> UuiiU. %h nJW $s fínhai iiAy

J>rælá f»jó& er grátandi gdfc, parfyrir utan ólm og ófc.

f>rælborinn kóng þolir landið illaiwf

}>ræll^ber f>rá í leik.

f>ræll er þræls arfi (f>ræll getr firæl). lílul lia —

*

f>rællinn hefnir, en argr aldrei. toJ&aí 'iöid fto —
f>rællinn og herrann, \mr eru báðir maiineskjur.

f>ræl
:

vili eiga (halda) ser þræl..

f>ræll vill heita herra, hvaÖ má kalla verra*

f>ræls ánáufcir þykja eugum góÖar.

f>ræls náttúra |)olir ci herradæmi hafa. 6b<\ jio

f>rætugjörn kona er sem sífeldr ieki. —

-

f>ú aktar ei betr muoninn, enu apinjan dausJnn.

—' átt afcgjöra mer f>aÖ vömb, aÖ standa í mer.

átt ekki sök nema á sjáJfum f>er.

— átt fátt, af því þú nýtir ckki smátt.

«— áttir eptir í henni grunnu fleÖu.

— áttir erindifc í Lóuið.

r-r bakar mikiÖ, cn býðr fjfujni

— ber hjartafc í hosunum (bttxunum).

— ber í bakkafullan lækinn. lekrxl -

— ber sjálfr afc f>er böndin.

— bíÖr éi boðanna. . óe huuí.

— bifcr tóu afc tako ^árgcymslu. úáis míisuí§ \Í3% —
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pú W8r £ess steikt hæna flýgr í munn^br.
— bindr byrfcir, en ber enga sjálfr- ^nn.

~ bindr grátt ofaná svart (bœtir gráu). ;r v< nnfth<f

— borgar glens með gabbi.

— brosir aö bögura, lætr Hit yfir lögum.

—k brýnh? þann oddinu, sem bítr á sjálfan f>ig.

— brýtr á mer baunina (kennir mbr ura).

— býör feldinn fyrrenn björníntá er; unninn,

— dugir ekkert , nema Drottinn stirki þig.

— ert ekki búinn að bíta úr^ nálinni enu-.

rr« crt ekki einn í ieik, ef Óðinn styör þigiv

— ert ekki svo haltr sem Jn'i hínkrar. -X 0m?odiæ?<{

— ert ekki það fyrsta göfugmeniii getið i þiiiniætfc

— ert fullr af flókum, será fjandinn af krókunn

— ert lúðr lastorfca.

—- ert meiri í orði enn á borði.
. . i 30 iííuUjbhJ

— ert mestr í málinu (munninum), será réfrinn í

halanum. •• i>m -Civtú , *rníui &i.is*i í\h iiscic}

— ert mikili prdfeti (sjaldsen fugl, yölundr mikáll).

— ert |>afc J>ú ert, hvaft sem viö þigier gert.

— ert ær í eptirtafli*

— ert öftrum hyggínn, |>er sízfc sjálfum.

— etr hvörs raanns túngu
, ög mælir |>a$ sem afcrir

mæla* •"*''•<] kiui'lU'^\ h. Bsnju tfö« \$A$ |{j

— feitir göiltinn, en betlar um brá$ina.

— finnr mig , en felr þig.

— finnr traudt æru í ágirndtfrhúsi.

— fær einhvörn bátinn aö bjargast á.

— færir náttuglur til Athenu-borgar.

— færist ekki fótum saman.

— gáÖir seint að reiðast.

— gefr frejunni a$ drekka.

— gefr gamlar ertur og iiýar frettir.



gegnir feirn gæsunura, sem í gær flugu.

— getr byrjað stríðiÖ J>á £ú villtj en ekki eiulaí>£á

pú vilJt. «
. .

< .

— gjálfrar sem brim á báruskeri (breiSu skeri).

— gífrar um geitahár, kirnir um kájfsróu.

— girnist margt, en þarft fátt.

— gjörir ekki þykkt umfarið.

—• gjörir fyrr brókina (horuiö), enn barniS.

— gjörir sízt paÖ góÖum li'kar,

— greipst (gri'pr) í tómt.

— grýtir mig gullorÖum, en cg ver Jig ci utan

varningsmjöli.

— liaföir ei keypt aS Iiönum saltiS.

— Jiofðir ci svo liárlausan lijassann, hef$ir pú ekki

rekið þig uppundir hknininii.

— liefir ekki bitift á beisku (les.ið vel ofaní kjölinn).

.— hefir fagran flöt fengið lángt frá Jínu leigubóli).

— heíir fullar gupnir af geipi.

— heíir fyrri fariö í dans og fundiÖ lag á kvæ.ðum.

— hefir rödd fyrir reUkvæði, rassinn fyrir niÖrlagið.

— Jiefir snúið Iiuga mínum frá Iijarta frínji.

-— Iicíir velt steininum ber til erviðis eins.

1— hefir ölium birt vísdóm þinu í bakliliitanura.

— Iielzt eptir liænuegginu, en sjeptir álftareggjunum.

— hlýtr eldinn skara, ef [m villt vini vermá.

— hlýtr þafc, sem þcr er ætlað, en traudt meira.

— horfir á mig, -sem kýr á kvikindi.

— hvetr eggsina en höggur ei.

— jafuast við [iíiui líka og aldrei íYainar.

— kannt a8 staga Jþó stutt sc í spmiaiium.

«— kannt ekki a$ [lóknast mer af Jijarta, þarftu ei

Jengr fyrir mer aÖ skarta,

— kannt ekki gott a$ ]>iggja.
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|>ú lcerar á éptir meS kaldt tatn í áttúng (færandjt

— kerar í greifans tíS (eptir dúk og disk).

— kerar npp öllum helgidórainum.

— kerar þar meÖ tóif könga vitið.

— kennir ekki fyrr eiin kémr aö Iijartann.

»—« kennir ei selura afc sytula, ne fugli aÖ fljúga (rae&^

an [m kant ei sjúlfr). **bö(3 ~
— keppist vi& afcra, engiun vií$ þig.

— krympar £ig fyrr enn krókrinn stendr i rump-
t;-:i

iiiuro. ' "/ Sfí" ^b.ð
s
7?

— kveikir (ei) eld af kaldri ösku.

— láir *þa« öfcrúm, sem jrá leikr {>er aS sjálfr.

— lofar þig fyrir pín lýti, en lastar afcra fyrir þeirra

dyg&r. . .
iviíí lífeinijjqií

?Jt]

— lýtr ei a5 J>ví , senl lcligt (lágt) cr.

— lætr draga ]>íg á nefinu.
'

— lætr i{a fyrir annars Jjós.

— mátt ekki muiininn spara, viyir [)ú mjóJkina metja.

— mátt ei út af lítá fyrir yíSjuleysi.

— mátt leika, lokift er a$ kasta.

— mátt plokka vængina af lukkunni, skuli Jiún lijá

per uná/U,u }
1 in 'JA ~

— mifclar vel, og ser cptir Lví sjö átigunum.

*— mjólkafcir á hönum eyrun.

— mótfellr mig, sera kettári kyrkju. Kl
i

þúng er eptirreifcin (eru álögin) (vcrða garaalla mánna
foii).

; ' ur"1

j>úngr er cptirró'ðrirín (þeigjandi róÖr).

Jrángt cr peigjandi böl (þakkarlaust verk).

|>úngt stynr þrábariÖ barn.

|)úngt þrararaar þreyttr klaufi.

fnmnar bætr fykja mer vcrstar.

* * /
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J>unn er stjúpraótmr értciðiii (flísin). NflBé n<|

Jmiínsjdpaö er á þægri bekk.

þunnt er móður eyrað.

I>ú nær ekki þángáfc^tánumy sem hann hefir hcelana.

— opnar þeim eyrafc, sérh ekki skyldi.

— rakst krók á hála hans.

rasar íyrir ráð' frara,

— rekr nefið í nóttina. I «4 l

— rettir fyrr ranf eiirt htftid. v! ; nífo*

f>urs þykist þrífast fullr.

|>ú segir (setr) lög, þó lágr sért. oia pai' ú\zií -

segir vei um [>að.

— sér ei skuggann fyrir skrepputíni* sem á bakimt

— sér það sízt, sem augunum (neíinu) er nærst.

— setr skjöldinn fyrir bakið.

— sitr raér fyrir sólu (Jjósi).

sitr við þann eldinn, sem bezt brennr.

skákar fyrr enn þú raátar (í hrtfksvahli).

skalt hafa tvö andlit, það er aÖ sjá frain og til"

haka. thha *T'rT

skalt hrósa spart, en lasta þó enn sparara.

skalt leika, svo þú hafir lofstír paraf.

skrafar ei skyn frá niér.

skrafar |>ig drukkiun.

skriptast fyrír böðlinum.

skrökvar fyrr enn \ríi skrafir ekki.

smíðar negluna fyrr enn bátinn.^ 1

smyr |)á steikina, sera iióg er feit.

starir sem naut á nývirki.

stendr sfcm tómr ljósberi.

sýiigr sama og gaukrinn.

sækir ekki gull í greipar raínar.



J>ú sætir ei meir predikun enn srftf:gi\\lU * ra wiíícj

— tekr ekkert úr þínum btfrmi nema ílær og Jýs,

því heflr pú engan prís. Ji-vrni ^uölnn io'Jmittcf

— tekr «upp; gluggann svo til skoli
. sjá.. vm ík|

— tekr úr J>er innan ög kJínir 4 utan.

— tekr |>afc saman, sem sundrlcitast er.

— teygir ei leingra túngu mína, enn eg vil láfca hana

(enn hún tekr). itíbn ] fcífoji libs —

*

— tolJir í þýzkunni (tizkunni) , aS liofa grasið ~4

skónum. jgilYx^ ,r.íAn\ BTÍrcj

— tœlir mig svo eg trúi f>kr„
] göÍ {rís*) if«f

— ranst (Iiefir unnfó) björninn/ mtt ! >v -

— vefcr reik (endann uppí ána). ...

— veizt ei meira af því, enn naut kyssir kú í norS-

iranveðri. iá« —
veizt ekki hvörs J>ú átt afc bíða^ mikliisíðr hvaö

p&r er lient aö líða* /1 •v*m lifa

— veizt ekki svo mikifc af veröldinni v sem vanjjökk

og eptirtölur. -<> :\ ^hAhAs —
— velr j>er vinina eptir vitinu. - Íúft'Atifa —
— ver oddi og eggju. rjj

— vilda eg værir barin, þorfinna frú!

— vilda eg værir þveigin sía.

— villt allt vita en engu leyna.

— villt bera Jjós a$ livörs ínanns, nösum.

— villt hafa afgirfctan veg .fyrir góðu,

— villt kaupa sál mefc ónýtum variringi.

— villt metja raig en munninn spara.

víllt rota hvörn maiin nieð röksemdar orðujm*

— vijlt stökkva logann mefc lýsimu

— vísar mer vatnifc, en ætlar nver eldinn.

—
- værir betr sendr eptir síld 0: drekktr.

— fearft lás fyrir feína gáe. llui Uib ni™ ~
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' í- >

]>ú þeigir þegar \n\ heyrir Jjjófanna getiÖ.

— þeitir |>ó sperÖlunum.

— J>ekktir ekki hann ]>órfc í Krók (karlinn Björn á

Brekku),
.

— þjáir Jiimin meÖ orÖum, jörÖ meÖ gjörÖum.

]>urkaÖu ekki á per allt, meÖan aimar qr hjá ]>ér.

|>ú þykist auÖnu fótum í etju standa.

— œtlar að færa þig uppá skaptiÖ.

7— . ætlar ineÖ kertaljósi aÖ sýna mer sólina.

]>veigiö skal þerris bíöa.

]>veigiö svín veltir sér í sama saur.

]>veiginn og kembdr ríÖ ]>ú {u'ngi aö, viljir pú ei

víttr vera.

]>verúÖ er teikn til drambseminnar.

]>verúÖ vex af þrætum (af þrætu vex).

]>ví ann maör mest, sem mest er fyrirhaft.

áylst einn dagr, aÖ allir skuJi hann hræÖast.

r- er aÖ tjalda , sem til er.

— er aö venjast, sem vera skal.

«— er boÖiö, aö ekki er J>eigiÖ.

— er dygÖin lofuÖ, aÖ íleiri skyldu ástunda hana.

— er falliö stærra, sem húsiÖ er hærra.

er fííl aÖ fátt er kennt.

— er hælt, sem bezt má.

er illa sóaÖ, sem ofvel er geynít.'

— er lánaÖ þaö sem líta má, litrinu en el annaÖ.

— er misjafn ávöxturinn , aÖ jörÖin er misgóö.

— er óðæll svo il|r, að hann er vanstrafFuör.

—
,
er túngan svo óspök, aÖ hjartaÖ gefr henni

tauminn.

— er vitiau verst variÖ, semhafter til hrekkjanna.

— er þjófrinn svo ör aÖ stela, aÖ ágirndii^ rekr

eptir hönum.
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J>ví er ærunni svo hætt, a$ ágirndin er svo nærsýn.

— er öllu hlíft, scm guð vill.

— faliiga skal blanda vifc jþað nytsamliga.

— fegra er aö heyra, sem mærin heitir fleira.

•— feitari búkr, því vesælJi sál.

— ileira lýtir mann, sem færra nennir gott a5

nema.

— getr einn eyfct, sem sjö mega vifclifa.

— heitir margr óneyddr, sem hann má enda meS

stærstu nauöú ng.

— hriktir hjól, að þa$ er harSliga neySt.

— krimtir margr, hann vill láta til sín tala.

— kærara sem oss er lííift enii gótsið, því betra

er það.

lastar hegrinn vatnið, aft hann kann ei a<5 synda.

— læra börnin máliö, aÖ þau heyra það (að þaÖ

er fyrir þeim haft).

— má í marga stafci (mörg horn) skipta.

— miftlar hvör helzt/ sem hann heíir nægst af.

— orfci sigr.

— þrýfciligri, sem hlutrinn er, því íieiri girnast

haniv.

— areyndari, sera maðrinn er, J>ví þolinmóðari skyldi

hann vera.

— skal eg taka þyrn úr annars fæti og festa i

minn?
—

» sleikir hundrinn steininn, aö hann er feitr.

~ týnir hvör seinast, sem hann læröi fyrst (fyrst

tekr upp).

— týnir margr á torgi, sem hann hirÖti, ef heima

væri.

*— veldr þrjózka þræls aÖ hann er barinu.

(27)
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p\i verSr a8 tjalda, sem til er.

f>ví þægiligri maðrinu er, þess viasælli ver<5r hann.

|>ykjurast eg sjá ]>að sumt, er þú sér aíit.

J>ægöin og dygftin eru sem tvær efcalbornar systr.

J>ægiiigt orð eins höfðíngja þykirbctra eftri velgjÖL<5

síns jafníngja,

[>ægt barn fær gott atlæti.

f>ökk grætr [mrrum tárura.

}>ögn er betri cnn heimsk orft.

J>ögn er heimskum bezt (er ólundar bezt, erkvenna

kostr).
rfí

J>Ögn er hcnt í sængursal, sögn á þíngum gánga skaL

Jjögn er sjaltlan málugs raauns (er þegjandi samþykki).

J>ögn eykr vinskap aliavega (heíir ijúf laun). ^
f>ögull ef gestr kemr garði a$, gott er ef svo gcngr

J>ögnli skyldi beggja vin og báíum trúr.

J>ögull skyldi og gætinu gestr.

J>örf cr að bleyta [rarra skó.

|>örf kcnnir þjóö aÖ bifcja.

drcgst jafnan frani [>að fyrir er ætla<$ (þa$

ítar sízt gírnast).

Æðri sýslan máttu ei hafa, en görnum kenna gott

aÖ nema. **ita- «!k

Æftru. mæla [>eir ofhræddu gjarnan.

Æ! er ótta hJjóÖ huglausra.

Æ! cr sóttar rómr.
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Æ! er upphafshljóS allra manna (yzta hljó5 all-

. ílestra).
ll ''

'' V::' :J 8n tétsn >?d

Æfinnar leingð skal raeta af nytsaiuligri brúkun h'fs-

kraptanna. r.xi ^nwi/y^
Æíjn lícSr, engin tíð bíSr eptir annarri-

Æ hénr ill samvizka kvöl ög kvi'ÍSa.
•

Æ hlýzt ílJt af illum föruraönuum.

Æ koma mein eptir munaS.

Æ kærir hvör siun kvíða.

Æla parf upp óheilnæmu. • Vj ng<

Æpa sjaldan ofrhtigar.
,<f

Æpir María, þá eiun er settr hjá.

Æran er hinn bezti elli sómi. 3a>*í n%(> (
]

Æra og heiör er vísdómsins áviuníngr.

Æra óg ódygfc sitja ei lengi sarakera.

AJr er ófeilnastr.

Ær er þjófr ef stelr, ærari ef eptirsegir.

Ærið gott gömlum og feigum.

Æriu eru óhöpp, þó eitt hjálfói.

Ærlig fátækt er heilagr hlulr.

Ærligir siÖir afla hei&rs. ifastoi híkl

Ærligr ma<5r er æra sinna foreldra.

Ærligr og merkr öðlast heiÖr, en ótryggr smám
Ærna mælir sá, sem espa þegnar.

Ærnar á fóstri minn ílakspildur.

Ærum verðr allt afc orðum.

Ærunnar flekkir eru þeir grómtekuustu.

Æ scr gjöf til gjalda.

Æ sitr glcyggr (glöggur) við gjöfum.

Æskan er flestum óstýrilát.

Æskan fölnar, ef elli bíBr (líkist úngu vallurblómi).

Æskan skal safna [>ví ellin þarf eyfca.



Æskaíi skapar Ðíífin^ittjannsnis. jSÍJlíis -áilís tálbni:

Æskunnar dáft er ellinnar rá$.

Æskunnar lærdómr ;á að vera ellinnár hugguu.

Æskunnar sparsemi gjörir opt ellinni nytsemi.

Æskustund er dmædd.
,

Æsttr ei þer óþjöðalýð.

Ætíð er heimsins vellyst galli blönduti*

ÆtíS er prúðlynfti prýtti göfugra.

Ætfó segja menninnir til sín. iímsjiixinW

Ætífc spyr lýör að lokum.

Ætíð vcrðr einhvör til a$ eyða.

ÆtíS vill holdfó um eitthvaö klifa*

Ætíð vill valdið siun vilja hafa. .m'ýíí miumii'jssss \i(y

ÆtíÖ yfirvinnr dygftin.

Ætlar hvinn annann ser líkan. > nhxmm
Ætlan syíkr margan.

Ætla skal bor<5 fyrir háru.

Ættar göfugleikinu færir mefc ser miklar mann-

virÖíngar. ... tiSnm nfo.

Ættgeingari er ódygS enn dygð. &wu)d 'úmmi

Ættstór og frændmargr á eptirmálsvon.

.^ÉíU^r^ur- -:hi\á sbia-x iiÖ

## lAU! íSWV ****

Osruni hera bíflugur hunáng (eikr ávexti).

Öðrum hugÖu, sjálfir supu.

Öðrum leysa rollur reifi.

ÖÖrum ráftleggja er allrah&gast.

Öðruvísi mer á$r brá ofaní þig a& líta og sjá.

Öfund cr auðnu fyigjari.

Öfundin á íllt við alla afc skipta.



Öfundin eltir alitíS vegsemdina (fylgir orifetýr

góSum). l^k 'wiinútei'*L' rí'ú> mnmftiSk

Öfundin cltir þá auðsælu, sem skugginn líkamann.

öfundin cr lík þeím hundi, sem «tr úr ser sitt eg-

i$ hjarta.

Öfundin lifir svolengi maörinn lifir og jafnvel lengr

öld er ójöfnust.

Öld kemr eptir öld.

Öldruðum fylg í æsku.

öl er annar (innri) maðr.

ÖIH5 prísar sá, er £ví uppkastar.

öll á eg börnin mín, sagfci karlægi karlinn.

Öll augnanna hýra yfirgefr þann sem reifcist.

ÖIl er gleÖin sorgum sýrð.

Öll er mentin i minninu fölgin.

Öll eru heilræfcin nýt a$ nema.

ÖU er æfin daufci.

ÖH hastarJig umhreitíng er hættulig.

öll kyn vilja ser maka hafa.

Öli lágmæli koraast í hámæli.

Öll or5 vilja láta tala sig.

Öil regla hefir sína undantekníug.

Öll segl eiga ei viÖ öll skip.

Öll velgjörð mun sinn stað finna.

Öllu holdi er hvíldar þörf.

Öllum aÖ þóknast er ómöguligt.

ölium á gott aÖ gjöra.

öllu má ofbjóða.

Öllum atburðum fylgir fár.

Öllum bcr ofdyrffc a$ varast.

Ölium er nokkuft ábótavandt.

Öllum er öfalt lífið.

r



m
Öllum er slapað eiltsiini atS deya; sr.túíií 'áhkO
Ölium er skyldt ættland að verja.

Öllum er vonin sameiginlig.

Öllum er þar hætt, sem £að illa heíir yfirliönd.

öllum er ættgeingt a$ syndga.

Öllum er örvæíit, aÖ reyna ráfl viiS huga.

Öllum fargar eigið sjálfræði.

ÖHum fylgir einhvör skuggi.
: . yns w.'^ta SrsnO

Öllum Iiæíir orö og gjörðir vanda.

Öllum jeljum heíir aílétt (hafa rof).

Öllum kann yfir að sjást.

öllum kemr einhvör dómr seinna.

ÖJIum kindum er eitthvað til anmarka.

Öllum nýúngum fylgir nokkr forundran.

öllum ótrúum fylgir dráÖvendni.

Öllum raðum á að fylgia framsýni.

Öllum segist eitt, fá þeir fæðast : .

"þú skalt deya"

!

Öllum trúa ekki er gott, engum hálfu verra.

Öllum língura mönnum fer fram.

Öllum ætti vel að líka guðs ráðstöfun.

Öllu og einu alltíö tempran hiýftir.

ÖIlu öfgar.

öl stelr geði guma (segir alvöru, allan vilja).

öls til veiða eru flestir fúsir.

Öndverðir skulu ernir klöast.

ílnn íyígír umsýsfun.

Önnur eys, en önnur fyllir

önnur var þá æfin.

Örhyrgann vantar margt, en ágjarnann allt.

öreiginn her aleiguna á haki sér.

Örcigu lát aldrei hug Jmm hrella.

Ör ergist viS gest.



Örlátr felaus, cr sem einn kappi vóþnlaus.

Örlætið áu rettvísi verfcr að atlilæi. >l tö muliö

Örlætið elska allir.

Örlætið raá ei vcra meira enn efnin tilhrökfcva. (í

Örlög síu veit enginn fyrir.

Örra er yðjulaus hönd.

Örn er á nesinu (er ásælnastr).

Örvasa mann og únga konu brestr sjaldan börn.



PRENTVILLUR.

Bls. 23 lin. 22 vöndum vifrsjá lcs: vondum vitum, viftsjá

— 36

— 59

—

-

—

—

7

30

• •» * V Y • •• •

gjorio /. gjorir

Dándiskvinna l. Dándiskvinnu*

— 64 26 manni /. mann
— 97 26 lukkan l. lukkuna

— 131 ' 15 Hann ekki l. Hann er ekki

— 196 10 þykkja l. ]>ykja

— 199 30 ávexti l. ávaxta

— 214 21 œtlr l. ætlar.

— 235 1 móðir einn /. móíJir .ein

10

8

mótlætlÖ /. mótlætið

sekkinu l. sekkinn— 237

— 259 17 keirissveinu l. keirissveinn

— 318 24 slæg l. slægr

— 345 3 Haukakkörðum l. Haukaskörfium

— 349 7 er ei /. en ei

— 361 22 hvökkva l. hrökkva

— 364 26 en ekki l. er ekki

— 403 1 öl eg vín l. öl og vin

Skyldu fleiri prentvillur fínnast í Safni Jessu, bibst

góöfus lesari aif leiðrötta þær og lesa i málifr.

Jafc þykir tilhlýðiligt afc geta pess her, aí>* svo er til-,

^^etlafc, ati báftir partar OrÖskviÖasafnsins bindist i eitt bindi,

fylgir J>ví ekkert titilblafc þessum partinum.

j>. Gu%mufids80?i.














